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A contabilidade pública cuida dos registros dos atos e fatos praticados na area
governamental. As informações geradas por ela são do interesse de toda a
sociedade, uma vez que cada cidadão é o usuário dos serviços e bens públicos, e é
ele quem financia as ações governamentais, através dos tributos que lhe são
cobrados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF e fundamentada em princípios como
planejamento, transparência e participação popular. 0 planejamento é o processo
peio qual são traçados os objetivos e as metas e estabelecidos os caminhos a serem
seguidos para se chegar a resultados pretendidos.
Quanto a tiaiupaieiiuua, a refericia lei tiata cios instrumentos de transparência na
gestão fiscal: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e o
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Contas.
São tratadas ainda, a questão da ampla divulgação do RREO e do RGF nos
municípios de Florianópolis, São José e Palhoça, através de visitas in loco nas
prefeituras e uma pesquisa nas paginas eletrônicas de dada um dos três entes.
Nessa perspectiva é importante ressaltar que a participação popular consiste em
elemento que assegura a transparência, todavia, ela somente sera efetivada no
momento que as informações disponíveis sobre as contas publicas forem de fato
compreendidas e facilmente acessadas por qualquer cidadão.
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I INTRODUÇÃO

Na introdução trata-se do assunto pesquisado, abrangendo

o tema e

problema, os objetivos, a justificativa, a metodologia, a estrutura do trabalho e as
limitações.

1.1 Considerações Iniciais

A sociedade tem se deparado constantemente com noticias de corrupção.
desvio do dinheiro público e falta de compromisso por parte de politicos e gestores
públicos, causando grande decepção aos cidadãos. Estes que, ao elegerem seus
representantes depositam total confiança para administrar a coisa pública.
Neste sentido é colocada em foco a importância de uma ação fiscalizadora e
participativa por parte da sociedade, no que se refere à gestão pública.
Com o intuito de estabelecer normas para as finanças públicas e controlar os
atos dos administradores públicos, foi criada a Lei n. 101, de 04/05/2000,
popularmente conhecida como a Lei da Responsabilidade Fiscal — LRF.
A referida lei coloca em evidencia o profissionalismo do contador no que se
refere o seu relacionamento com o governo, o público e a informação contábil, ao
trazer em seu texto a questão da transparência na gestão fiscal, disciplinando
procedimentos de elaboração e divulgação de relatórios a serem disponibilizados
sociedade, na prestação de contas.
A contabilidade pública cuida dos registros dos atos e fatos praticados na
área governamental. As informações geradas por ela são do interesse de toda a
sociedade, uma vez que cada cidadão é o usuário dos serviços e bens públicos, e é
ele quem financia as ações governamentais, através dos tributos que lhe são
cobrados.
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Tendo em vista sua função de ciência que registra os acontecimentos de
uma gestão patrimonial pública e face ao objetivo de apresentar os registros
mediante informações a serem utilizadas pelos diversos usuários, a contabilidade
pode ajudar a desenvolver o controle externo das entidades.
Neste sentido, o presente trabalho sera desenvolvido com o intuito de
estudar a contabilidade pública e as informações geradas por ela, enfatizando os
demonstrativos contábeis previstos pela LRF, considerados instrumentos de
transparência na gestão fiscal: o RREO e o RGF.

1.2

Tema e Problema

A Lei da Responsabilidade Fiscal — LRF é fundamentada em princípios corno
planejamento, transparência e participação popular.
Quanto a transparência, a referida lei trata dos instrumentos de
transparência na gestão fiscal: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO e o Relatório da Gestão Fiscal — RGF, relatórios contábeis que tem o objetivo
de evidenciar a gestão do administrador público, por meio do acompanhamento das
contas públicas.
A transparência, conforme previsto na LRF, sera assegurada pelo incentivo
participação popular e realização de audiências públicas, além da ampla
divulgação dos instrumentos de transparência na gestão fiscal.
Neste sentido, sera efetuado um estudo para se chegar à resposta do
seguinte questionamento:

A LRF está sendo aplicada corretamente nos municípios de Florianópolis, São
José e Palhoça, no que se refere à ampla divulgação das informações, por meio do
RREO e do RGF - os instrumentos de transparência na gestão fiscal?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

0 objetivo geral deste estudo consiste em verificar de que forma está
ocorrendo publicação dos instrumentos de transparência na gestão fiscal, previstos
pela LRF, nos municípios de Florianópolis, São José e Palhoça.

1.3.2 Objetivos Específicos:

Com base no objetivo geral, delineiam-se os seguintes objetivos específicos:
a) apresentar alguns conceitos que envolvem a contabilidade pública e seu
campo de atuação;
b) levantar com base na LRF, os aspectos e demonstrativos relacionados á
transparência na gestão fiscal;
d) verificar como ocorre o processo de elaboração e divulgação do RREO e
do RGF nos municípios de Florianópolis, Sao José e Palhoça.
e) discorrer sobre a questão do controle externo na gestão pública, mais
precisamente sobre o controle social e o controle exercido pelo Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina.

1.4

Justificativa

A contabilidade pública e a produção de trabalhos nessa area são muito
importantes na vida acadêmica, conforme discorre Silva (2001, p.38):
as contribuições da Ciência Contábil, sua produção acadêmica
voltada para entidades da administração pública, especialmente,
sistemas de informações, mensuraçâo do resultado econômico e
avaliação de desempenho colocam de forma patente á
responsabilidade social dos profissionais da Contabilidade, por
adotar posturas mais criticas, no que tange à análise da relação
entre o desejo de evidenciar informações inteligíveis, através das
prestações de contas dos entes da administração pública e o
resultado efetivo conseguido, no que diz respeito á satisfação e
confiança do cidadão, nesse processo de comunicação. Isto e, uma
coisa é o desejo de evidenciar todas as dimensões e aspectos da
execução orçamentária através de prestações de contas; outra coisa
é o sucesso desse processo de comunicação, quando avaliado sob
características de compreensão e inteligibilidade.

O estudo da LRF e dos demonstrativos previstos pela mesma, se fazem

indispensáveis aos estudantes de contabilidade, uma vez que os contadores
exercem um importante papel no processo de elaboração dos demonstrativos e de
orientação aos governantes, além de poder prestar relevantes serviços a sociedade,
ao garantir uma adequada interpretação das demonstrações e contas públicas.
Castro (1997 apud Oliveira 2002, p.13), enfatiza que "um tema é importante
quando está de alguma forma ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um
segmento substancia( da sociedade". Neste sentido, justifica-se a relevância do
presente estudo, visto que a transparência nas contas públicas aborda questões de
ordem social e política de uma sociedade.
Os entes utilizados para aplicação deste estudo, foram escolhidos por serem
considerados os três principais municípios em termos econômicos e populacionais
da Grande Florianópolis.

1.5 Metodologia

0 presente trabalho monográfico foi elaborado através de uma pesquisa
bibliográfica com estudo de caso aplicado nos municípios de Florianópolis, São José
e Palhoça. A abordagem do problema é de cunho qualitativo.
0 trabalho monográfico é elaborado acerca de um assunto ou problema
especi fi co, resultante de uma pesquisa cienti fica.
Para Oliveira (2002, p. 570), na pesquisa cientifica os pesquisadores utilizam
os métodos a fim de responder as interrogações acerca dos diversos fatores que
compõe o conhecimento.
A metodologia segundo Melo (2000 apud Casas 2004, p. 15), "pode ser
definida corno o estudo dos métodos, ou da forma, ou dos instrumentos necessários
para a construção de uma pesquisa cientifica. É uma disciplina a serviço da ciência".
A pesquisa bibliográfica é o mais importante método de pesquisa, em que
segundo Campos (1999, p. 14), "inicia qualquer outro tipo de pesquisa. Nem sempre
se farão as pesquisas de campo e de laboratório, mas a pesquisa bibliográfica
sempre estará contida na vida acadêmica".
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre
mundo real e o sujeito, isto 6, um vinculo considerável entre

o

o objeto e a

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.
Para Beuren (2003, p. 41), "o estudo de caso é o trabalho fruto da análise
de uma situação institucional especi fi ca".
Neste sentido, o estudo de caso foi aplicado, dentro dos objetivos propostos
neste trabalho, nos municípios de Palhoça, São Jose e Florianópolis, com o intuito
de verificar se há uma ampla divulgação dos demonstrativos previstos pela LRF, nos
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respectivos municípios que possam permitir a população. um efetivo acesso as

informações.

1.6 Estrutura do Trabalho

Para se alcançar o objetivo proposto neste trabalho, o mesmo será dividido
em quatro capítulos.

0 primeiro capitulo trata do assunto abordado, do tema e do problema. Em
seguida discorre sobre o objeto da pesquisa, o objetivo geral, os específicos, a
justificativa do trabalho, a metodologia adotada, a estruturação e as limitações.
No segundo capitulo, efetuou-se a pesquisa bibliográfica sob a ótica de

diversos autores, apresentando-se um breve histórico da contabilidade geral,
direcionando o assunto a contabilidade pública e seu ramo de atuação. Trata-se
também da informação gerada pela contabilidade, mais precisamente na esfera

pública e dos princípios da LRF enfatizando o principio da transparência na gestão
fiscal e a questão do controle externo exercido pelo Controle Social e pelo Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina.
No terceiro capitulo relatam-se o resultado das visitas in loco as prefeituras
dos municípios de Florianópolis, São José e Palhoça. Pode-se conhecer por meio
das entrevistas com os contadores responsáveis pela contabilidade de cada ente,
todo processo envolvido na publicação do RREO e RGF: a elaboração, a emissão, a
coleta de assinaturas previstas em lei, a publicação dos relatórios à população e a
posterior prestação de contas ao Tribunal de Contas. Demonstra-se também um
breve relato do resultado da entrevista aplicada aos contadores responsáveis pela
contabilidade dos três municípios em questão. Apresenta-se, por fim o resultado da

busca aplicada nos sítios eletrônicos dos três municípios, hem como, a verificação
da divulgação dos demonstrativos em todas as fontes de publicação, citadas pelos
contadores nas entrevistas.
No quarto capitulo discorre-se a partir dos objetivos propostos neste
trabalho, as considerações e sugestões para trabalhos futuros.

1.7 Limitações

Para se alcançar os objetivos traçados neste trabalho monográfico, serão
tragados algumas limitações em seu estudo:
-

a legislação adotada será a vigente até 31 de julho de 2005, não levando se em consideração, para fins deste trabalho, as possíveis leis e
alterações que tenham entrado em vigor após a referida data.
as entrevistas ocorrerão apenas com os contadores responsáveis pela
Contabilidade dos municípios de Florianópolis, São José e Palhoça.

-

considera-se a disponibilidade dos contadores para responder a entrevista
aplicada.

-

a transparência na gestão fiscal pressupõe a publicidade

e

a

compreensibilidade da informação. A análise da transparência nos
municípios ocorrerá apenas sob a ótica da publicação das informações.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capitulo são apresentados os conceitos e teorias relativas ao tema e
ao objetivo do trabalho, abordando inicialmente sobre a ciência contábil, enfocando
uma de suas ramificações: a contabilidade pública. Posteriormente. discorre-se
sobre a informação contábil na esfera pública, a questão da transparência e os seus
instrumentos previstos pela LRF, bem como, o controle externo exercido pelo
controle social e Tribunal de Contas nas entidades públicas.

2.1 Breve Histórico da Contabilidade

A Contabilidade é tão antiga quanto a existência do homem na terra. Ela
existe desde o aparecimento das primeiras civilizações, de acordo com I udicibus
(2002, p. 28),
a função da contabilidade já no inicio da civilização: avaliar a riqueza
do homem; avaliar os acréscimos ou decréscimos dessa riqueza.
Como o homem naturalmente é ambicioso, a Contabilidade existe
desde o inicio da civilização. Alguns teóricos preferem dizer que ela
existe pelo menos, desde 4.000 antes de Cristo.
Para Sá (2002, p. 21) a contabilidade surgiu na era Paleolítica Superior:

mais de 20.000 anos, no Paleolítico Superior, quando era ainda
primitiva a civilização, mas já havia a indústria de instrumentos, como
forma de uso de uma inteligência já desenvolvida, segundo Morgan,
surgiram as observações do homem em relação a suas provisões
que eram sua riqueza Patrimonial.

O aperfeiçoamento da Contabilidade esta intimamente ligado ao
desenvolvimento econômico e social da humanidade, conforme relata ludicibus

(1997, p.31), "o grau de desenvolvimento das teorias contábeis e de suas praticas
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está diretamente associado, na maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento

comercial, social e institucional das sociedades, cidades e nações".
a Contabilidade é tão remota quanto o homem que pensa, ou, melhor
dizendo, que conta. A necessidade de acompanhar a evolução dos
patrimônios foi o grande motivo para o seu desenvolvimento. 0
surgimento do capitalismo deu impulso de finitivo a esta disciplina,
potencializando seu uso e aumentando sua eficácia.
ILINCIBUS (1997, p. 44):

Pode-se dizer que a contabilidade rudimentar foi sendo aperfeiçoada á

medida que as atividades foram evoluindo e se tornando cada vez mais complexas e
o homem passou a se preocupar em controlar sua riqueza e seu patrimônio.

Segundo Hendriksen e Breda (1999, p. 38):
a Contabilidade desenvolveu-se em resposta a mudanças no
ambiente, novas descobertas e progressos tecnológicos. Não ha
motivo para crer que a Contabilidade não continue a evoluir em
resposta a mudanças que estamos observando em nossos tempos.

Como ciência, pode-se considerar que a contabilidade teve seu marco em
1 494 com a publicação da obra Summa de arithmetica, geometria et proportionalita.

escrita por Luca Pacioli com a consolidação do método das partidas dobradas,
conforme a fi rma ludicibus (2002, p. 34), ''a obra de Pacioli pode muito bem ser vista
como início do pensamento cienti fi co da Contabilidade".
A contabilidade é classificada como uma ciência social, uma vez que é a
ação do próprio homem que modifica seu objeto de estudo: o patrimônio.

Para S6 (2002, p.60) "patrimônio, essencialmente é um conjunto impessoal
de meios e recursos materiais, existente em determinado moment) , visando á
satisfação das necessidades da atividade social da célula social".

A contabilidade 6, portanto, uma ciência que tem o patrimônio o seu objeto
de estudo. A contabilidade pode ser estudada conforme a área de atuação. A divisão
utilizada neste trabalho é a subdivisão da contabilidade das instituições privadas e
das instituições públicas. A seguir discorre-se sobre a contabilidade pública e o seu
campo de atuação.

2.2 A Contabilidade Pública e o Seu Campo de Atuação

A Contabilidade Pública é uma subdivisão da Ciência Contábil, que adota
por objeto de estudo o Patrimônio Público.
Para Cruz (1988, p. 15) o Patrimônio Público é "o conjunto de bens, direitos
e obrigações vinculados ao Estado".
A origem da contabilidade pública está inteiramente ligada ao surgimento do
regime democrático, conforme discorre Silva (1996, p.153):
[...] quando o poder se exerce em nome do povo, todos os aspectos
da contabilidade encontram um ambiente propicio para suas
elaborações teóricas e para suas aplicações práticas. Assim, todo
avanço da autocracia e do despotismo implica um retrocesso da
contabilidade como integrante do sistema de informações do
governo.

A contabilidade pública procura controlar o patrimônio público, evidenciando
as variações e os conseqüentes resultados decorrentes dos atos e fatos de natureza
orçamentária, financeira e patrimonial, nas entidades de administração Pública.
Segundo Cruz (1988, p. 10), "contabilidade pública é a ciência que estuda,
orienta, controla e demonstra a programação e a execução orçamentária, financeira
e patrimonial das instituições de direito público".
Para Kohama (1996, p 50):
a contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da ciência
contábil e tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e
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interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias.
financeiras e patrimoniais das entidades de direito público interno, ou
seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas
autarquias.
Angélico (1995, p. 107) define a contabilidade pública como "a disciplina que
aplica, na administração pública, as técnicas de registro e apurações contábeis em

harmonia com as normas gerais de Direito Financeiro".
Para Silva (1996, p. 162):
delimitado o campo de sua aplicação, temos que a contabilidade é a
ciência que estuda e pratica as funções de orientação e controle
relativas aos atos e fatos administrativos, e a Contabilidade
Governamental é uma especialidade voltada para o estudo e análise
dos atos e fatos que ocorrem na administração pública.

Para Slomski (2001, P. 26), "o campo de atuação da Contabilidade Pública e,
assim, o das pessoas jurídicas de Direito Público Interno — União Estados, Distrito

Federal, Municípios, seus fundos, suas autarquias e suas fundações".
Cruz (1998, p. 10) relata o que deve ser registrado pela contabilidade

pública, para que ela alcance os seus objetivos:
para cumprir fielmente o seu papel ela deve registrar a lei
orçamentaria e a sua execução. Na movimentação financeira além
da execução orçamentária deverá registrar e acompanhar os fatos
extra-orçamentários sem descuidar da identificação dos elementos
componentes do custo repercutidos junto a despesa orçamentária.
0

mesmo autor ainda

descreve que a formação do

resultado e a

conseqüente repercussão patrimonial também devem ser tratados pela contabilidade
pública, aplicando especial atenção aos fatos contábeis de origem financeira e de
origem extra- fi nanceira.
Para Silva (1996, p. 162), a Contabilidade Pública deve fornecer dados

administração, dentre os quais cita:
• organização e execução dos orçamentos;
• normas para o registro das entradas de receita;
•

normas para o desembolso da despesa;

• registro, controle e acompanhamento das variações do patrimônio
do Estado;
• normas para a prestação de contas dos responsáveis por bens e
valores;
• normas para a prestação de contas do governo;
• controle de custos e eficiência do setor público.

A contabilidade, portanto, se faz importante no sistema da administração
pública, uma vez que atua na previsão orçamentária e na sua execução, nos
registros contábeis, na elaboração de relatórios financeiros e patrimoniais, no
controle interno, dentre outras funções.
Não há como tratar da contabilidade pública sem abordar a Lei 4.320 de 17
de marco de 1964, sendo esta a Lei que rege o direito financeiro e orçamentário nas
esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
Para Slomski (2001, p. 27):
a pratica brasileira, na Contabilidade Pública, nessas últimas
décadas, pauta-se pelo enfoque legal, respondendo invariavelmente,
as perguntas desse gênero: 0 que é exigido por lei? Ha alguma
regulamentação especifica para este setor? Inibindo qualquer
iniciativa que propusesse outras formas de evidenciação contábil.

Para Piscitelli (1997, p. 31), a Lei 4.320/64 "6 a lei que institui normas gerais
do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, Estados, Municípios e do Distrito Federal".
Angélico (1995, p. 15) considera a referida lei como a carta magna da
legislação financeira do Pais. Institui normas gerais de Direito Financeiro para a
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, do Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal".

A Lei de n° 4.320/64 6, portanto, a lei que rege o direito financeiro e
orçamentário, legislando sobre a elaboração e controle dos orçamentos e balanços
dos entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
Para Coelho (2004, p. 13) descreve que a lei 4.320/64 encontra-se
desatualizada em relação à Constituição de 1988 - CF 1 88.

A CF/88, dentre outros aspectos, enfatizou o processo de planejamento e
acompanhamento Financeiro e Orçamentário dos entes públicos, inserindo a Lei
Orçamentária Anual (que disciplina todos os programas e ações do governo federal
no exercício financeiro), o Plano Plurianual (que prevê as diretrizes, objetivos e
metas continuadas) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (define as metas e
prioridades em termos de programas a serem executadas no exercício financeiro
subseqüente).

Cruz (2003, p.13) salienta:
[...] a Constituição de 1988 trouxe ao Direito Financeiro e
Orçamentário, com destaque para o processo de planejamento e
acompanhamento de modo a permitir que a administração pública
insira em seus processos gerenciais avaliações de desempenho pela
de fi nição de padrões previamente fi xados que reflitam as políticas
socioeconâmicas atuais de balizamento das atividades das
organizações.

0 referido autor ainda salienta que a Lei 4.320/64 se mantém atual ao

estabelecer a padronização de procedimentos para as atividades de contabilidade e
Finanças Públicas.
A Contabilidade Pública 6, portanto, o ramo da contabilidade geral que
registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos na
esfera pública, bem como estuda o patrimônio público e suas variações.
0 objetivo da Contabilidade Pública, portanto, está em fornecer informações

a seus usuários por meio da identificação, da mensuração e da explicitação do

orçamento e dos eventos econômicos, consubstanciados nos relatórios e nas
análises desenvolvidas pelos contadores.

2.3

A Informação Contábil

A Contabilidade tem como objetivo principal produzir informações que sejam
relevantes ao seu usuário e que possam lhe servir de base para a tomada de
decisão.

Segundo ludicibus (1997, p. 23), "o objetivo básico da Contabilidade,
portanto, pode ser resumido no fornecimento de informações econômicas para
vários usuários, de forma que propiciem decisões racionais".

Para Stair (1998, p. 19), "a informação pode ser definida como uma coleção
de fatos organizados de forma que tenham um valor a mais sobre um dado
apresentado isoladamente".
Neste contexto, Hendriksen e Breda (1999, p.99) fazem distinção entre o
que é dado e o que é informação:
Pode se definir dados como medidas ou descrições de objetos ou
eventos. Se esses dados já forem conhecidos, ou não interessarem
pessoa à qual são transmitidos, não pode ser informação. Portanto, a
informação pode ser definida como um dado que representa uma
surpresa para quem recebe.
-

A informação contábil, em especial aquela contida nas demonstrações
contábeis, deve propiciar revelação sufi ciente sobre a entidade, de modo a facilitar a
concretização dos propósitos dos usuários, revestindo-se de atributos entre os quais
são indispensáveis

a

relevância,

compreensibilidade e a comparabilidade.

a

confiabilidade,

a

tempestividade,

a

a relevância é a qualidade que a informação tem de influenciar as
decisões dos seus destinatários ajudando-os a avaliar os
acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou a
corrigir as suas avaliações. A relevância é normalmente considerada
em função do valor monetário, mas a natureza ou as características
de um elemento ou grupo de elementos também pode tornar um
assunto relevante.
(Boletim Interno do TCU n. 34 de 23/07/92)

Quanto à confiabilidade diz a Norma Brasileira de Contabilidade — NBC T no
01 (aprovada pela Resolução CFC n° 785/95): "a confiabilidade é atributo que faz

com que o usuário aceite a informação contábil e a utilize como base de decisões,
con fi gurando, pois elemento essencial na relação entre aquele

e a própria

informação".
A credibilidade da informação depende da confiabilidade de suas fontes , e
delas dependem a aceitação e aplicação da informação. Numa abordagem sobre as
características qualitativas da informação contábil, Hendricksen e Breda (1999, p9596) destacam:
as características qualitativas foram definidas anteriormente como
sendo as propriedades da informação que são necessarias para
torná-la útil. [...] uma característica como a oportunidade [...] todos os
usuários desejam informações oportunas. [...] a confiabilidade
também é característica especifica a decisão.

A tempestividade trata do recebimento da informação em tempo hábil para a
sua utilização no processo de tomada de decisão. Sobre a tempestividade, a NBC T
n°. 01 estabelece o seguinte: "a tempestividade refere-se ao fato de a informação
contábil dever chegar ao conhecimento do usuário em tempo hábil, a fim de que este
possa utilizá-la para seus fins".
A comparabilidade, de acordo com NBC T n° 01:
deve possibilitar ao usuário o conhecimento da evolução entre
determinada informação ao longo do tempo, numa mesma entidade
ou em diversas entidades, ou a situação destas num momento dado,
com vista a possibilitar-se o conhecimento das suas posições
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relativas[...]. A concretização da comparabilidade depende da
conservação dos aspectos substantivos e formais das informações.
[...] A manutenção da comparabilidade não devera constituir
elemento impeditivo da evolução qualitativa da informação contábil.

A compreensibilidade de acordo com a Norma supracitada trata da
exposição da informação de forma mais compreensível ao usuário que se destine. É

tratada como uma característica que leva em conta a clareza e objetividade, para
que possa ser usada sem interpretações diversas.
De acordo com a Deliberação n° 29 da Comissão de Valores MobilibriosCVM de 05 de fevereiro de 1986, que aprovou e referendou o pronunciamento do

Instituto Brasileiro de Contadores — IBRACON, sobre a Estrutura Conceitual Básica
da Contabilidade, define que:
a contabilidade 6, objetivamente, um sistema de informação e
avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e
análises de natureza econômica, fi nanceira, física e de produtividade,
com relação à entidade objeto de contabilização. [...] Conceitua-se
como usuário toda pessoa física ou jurídica que tenha interesse na
avaliação da situação e do progresso de determinada entidade, seja
tal entidade empresa, ente de finalidades não lucrativas, ou mesmo
patrimônio familiar (BRASIL, 1986).

Neste sentido, pode-se dizer que a contabilidade e um sistema que tem a
função de registrar os atos e fatos de uma gestão patrimonial e como objetivo

apresentar, demonstrar e analisar os registros mediante informações a serem
utilizadas por usuários.
No caso do setor público, o destino dessas informações é subsidiar o
processo decisório dos dirigentes públicos e mostrar para a sociedade como os
recursos arrecadados são aplicados pelos gestores. A seguir, trata-se sobre a
informação contábil nas entidades públicas, bem como os usuários da informação
nessa área.

2.3.1 A Informação Contábil na Esfera Pública

A Contabilidade Pública tem seus objetivos estabelecidos pela Lei 4.320164,
segundo Slomski (2002, p.64):
a Lei 4.320/64, em seu titulo IX, Da contabilidade — Capitulo 1,
Disposições Gerais, estabelece um dos objetivos da Contabilidade
Pública, a análise e interpretação do resultado econômico da
entidade pública, conforme pode ser verificado no artigo 85:
"Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir
o acompanhamento da execução orçamentaria, o conhecimento da
composição patrimonial,[...], o levantamento dos balanços gerais, a
análise e a interpretação dos resultados econômicos financeiros".

Silva (1997, p.92) trata dos objetivos da Contabilidade Pública quanto ao
fornecimento de informações

e discorre que as mesmas ocorrem em duas

instâncias: "a primeira para a tomada de decisões e o controle exercido sobre a
execução orçamentária, financeira e patrimonial. A outra, para fornecer informações
as demais entidades, tanto públicas como privadas, para fi nalidades diversas".
Para Shigunov (2004, p.149), as informações contábeis "serão evidenciadas
aos usuários, podendo ser definidos como qualquer pessoa física ou jurídica que
tenha interesse na situação de determinada entidade".
Gil (1978, p.31) ressalta: "existem duas categorias de usuários: os Externos

e os Internos''.
Nessa ótica, os interessados nas informações contábeis são classificados
como usuários internos e externos a entidade, cada qual demandando determinada
informação, de acordo com as suas próprias necessidades.
Nas entidades públicas, os usuários da informação contábil podem ser
apontados como os administradores públicos, os usuários dos serviços públicos,
investidores e credores, associações e grupos, a mídia, estudiosos de finanças
públicas, os Tribunais de Contas e as Casas Legislativas (responsáveis pelo controle

oficial) e por fim o principal destes, os cidadãos, representados pelos contribuintes e
eleitores.
Para Cruz et al (2003, p. 350), "a contabilidade pública é demonstrada
mediante pegas contábeis devidamente estruturadas

e

organizadas, que

representam adequadamente dado momento da situação e são denominados
demonstrativos contábeis".
A figura 1 demonstra as diversas fases da contabilidade pública para
transformar atos e fatos administrativos em informações contábeis legais

e

gerenciais. 0 fluxo parte do objeto, representado pelo orçamento e termina no
objetivo, que são as informações produzidas, representadas pelos demonstrativos
contábeis, definidos na Lei n°4.320/64 e na Lei Complementar n° 101/2000.
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Fonte: www.classecontabil.com.br/servlet-art.php?id=570
Figura 1: 0 fluxo as informações contábeis na esfera pública

Entre as etapas em que ocorrem os atos e fatos, e o objetivo fim da
contabilidade, que são as informações, estão os documentos de suporte aos atos
praticados, os registros contábeis a eles vinculados (os débitos e créditos) e os
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balancetes, que representam a forma organizada de estruturar os dados. Os
balancetes servem também de base para a elaboração dos balanços e das
demonstrações contábeis.
A Lei 4320/64, em seu artigo 139, prevê os Balanços que devem ser
elaborados ao final de cada exercício financeiro (31 de dezembro de cada ano): o
Balanço Orçamentário; o Balanço Financeiro;

o

Balanço Patrimonial

e o

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
Esses demonstrativos segundo Cruz (2003), tratam da area patrimonial,
financeira e orçamentária das entidades públicas. Esse conjunto de demonstrações,
para ele, pode ser chamado de balanços públicos, os quais possuem características
muito próprias de apresentação.
Para Silva (1996, p.277), os levantamentos dos balanços são efetuados a
fim de fornecer, primordialmente a população, informações sobre o andamento da
gestão pública:
Os balanços são levantados pelos árgãos de contabilidade com base
nos registros da escrituração e visam fornecer aos administradores
públicos e, principalmente à população, a posição em que se
encontra o patrimônio público, bem como a andamento dos projetos
e atividades que fazem parte do Plano de Desenvolvimento proposto
pelo partido que detém o poder.

As

demonstrações contábeis na esfera pública são, portanto, pegas

fundamentais tanto para os gestores públicos, na execução de sua gestão, como
também a toda sociedade, no acompanhamento dos atos dos administradores
através da tomada e verificação das contas públicas.
Como agente de informações, o contador as interpreta e as prepara para a
utilização. Neste processo ele assume a responsabilidade da transparência dos
resultados e os impactos que seus atos vão proporcionam a sociedade.
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For sua precipua finalidade, a contabilidade, por intermédio dos
contabilistas, acaba por assumir certas responsabilidades, de caráter social ou
econômico, com a transparência que deve imperar nas informações prestadas aos
seus inúmeros usuários.
A transparência das informações é tratada como um dos princípios da Lei n°
101/2000, popularmente conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que
será tratada no item a seguir.

2.4

A Lei de Responsabilidade Fiscal e os Seus Princípios

A Lei Complementar n°. 101 de 4 de maio de 2000, denominada de Lei de
Responsabilidade Fiscal, é considerada um código de conduta para os gestores
públicos. Nela são estabelecidas normas para as finanças públicas, exigindo
transparência para as contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, além
das empresas controladas e as estatais dependentes, conforme previsto no art 2°
da referida lei.
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi criada com amparo no Capitulo II
do Titulo VI da Constituição Federal de 1988:
Art. 163 — Lei Complementar disporá sobre:
I — finanças públicas;
II divida pública externa e interna, incluída a das autarquias,
fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;
Ill- concessão de garantias pelas entidades públicas:
IV — emissão e resgate de títulos da divida pública;
V — fiscalização das instituições financeiras;
VI — operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
VII — compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito
da União, resguardadas as características e condições operacionais
plenas voltadas ao desenvolvimento regional.
—
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Segundo Cruz et al (2002, p.29), a LRF "6 uma lei que veio para
regulamentar o artigo '163 da Constituição Federal de 1988, com um atraso de doze
anos".
De acordo com Oliveira (2002, p. 34), "a Lei de Responsabilidade Fiscal
con fi gura com um sistema de planejamento, execução orçamentária e disciplina
fiscal, até então inexistente".
A responsabilidade fiscal segundo Nobrega (2000 spud Kraemer 2003. p.
21), "pode ser traduzida como sendo o cuidado, o zelo na arrecadação das receitas

e na realização das despesas públicas. Obrigando-se o gestor a agir com a
transparência e de forma planejada".
A LRF estabelece, portanto, normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e demais providências, incluindo um apelo ao
registro completo, exato e pontual, culminando com a transparência desses por meio
de demonstrações, corn bases nos Princípios Contábeis aplicáveis á Contabilidade
pública.
0 tema da responsabilidade na gestão fiscal pode ser conceituado através
dos pontos abaixo descritos, conforme Cruz et al (2002, p. 18), discorre estarem
incluídos no art.1°, § 10 da LRF:
a) ação planejada e transparente;
b) prevenção de riscos e correção dos desvios;
c) afetação do equilíbrio das contas públicas;
d) cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas;
e) obediência a limites, visando o equilíbrio das contas públicas;

f) condições no que tange a renúncia da receita:
g) condições no que tange a geração de despesa com pessoal;
h) condições no que tange a geração de despesas com seguridade
social e outras;
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i) condições no que tange a geração de despesas com dividas
consolidadas e mobiliárias;
j) condições no que tange a operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita;
k) condições no que tange a concessão de garantias;
I) condições no que tange a inscrição em restos a pagar.

A finalidade da LRF, segundo Cruz et al (2002, p. 29), "6 servir como um

código de conduta que disciplina a gestão dos recursos públicos, atribuindo maior
responsabilidade aos gestores''.
Os meios utilizados pela LRF são apontados por Cruz, Platt e Petri (2002, p.

29) como a "exigência do cumprimento de metas para receitas e despesas,
obediência a limites para despesas com pessoal, condições de limite para a divida
publica, entre outros".

0 principio básico que direcionou a elaboração da LRF e inspirou os demais
princípios, segundo Nunes (2002, p. 13), "que o governante deva buscar equilíbrio

entre as aspirações da sociedade e os recursos que esta coloca a disposição do
governo".
Neste sentido Cruz e Platt (2002), levanta os princípios que fundamentam a

LRF: "A [RE fundamenta-se em princípios como planejamento, transparência e
participação popular".
Nos itens 2.5.1 e 2.5.2 trata-se, portanto, de dois princípios da LRF:
planejamento e a transparência na gestão pública.

2.4.1 Planejamento

O planejamento é o processo pelo qual são traçados os objetivos e as metas

e estabelecidos os caminhos a serem seguidos para se chegar a resultados
pretendidos.
0 planejamento é entendido corno um processo racional para definir
objetivos e determinar os meios para alcançá-los, escolhendo as
alternativas prioritárias e compatibilizando-as com os meios
disponíveis para colocá-las em execução. O planejamento deve ser
anterior à realização do empreendimento e obedecer as seguintes
características: diagnóstico da situação existente; identificação das
necessidades de bens e serviços; definição clara dos objetivos para
a ação; avaliação dos resultados obtidos e trabalho integrado
(Oliveira 2002, p.114).

Segundo Lunkes (2003, p.15), "a primeira fase do planejamento floresceu na
metade do século XX, nos Estado Unidos, quando o planejamento financeiro,
representado pelo orçamento, começou a ter aceitação crescente".
Os objetivos do orçamento podem ser representados pelo Tabela abaixo:

PLANEJAR

CONTROLAR 4

■ EXECUTAR

Fonte: Lunkes, (2003, p. 40).
Figura 2: Os objetivos do Orçamento, segundo o ciclo administrativo.

No âmbito público, o planejamento pode ser definido como o processo pelo
qual se procura tomar decisões adequadas para atingir os objetivos de toda uma
sociedade. Cruz e Platt (2002) salienta:
o planejamento visa gerar um processo capaz de garantir, no tempo
necessário, os recursos adequados para a execução das ações

administrativas,
corretivamente.

exigindo que haja previamente, ao invés de

O planejamento no setor público já era abordado na Lei 4.320/64. Todavia, o
mesmo só obteve verdadeira relevância a partir da LRF, uma vez que ele

é

considerado um dos pilares da referida lei, conforme discorre Flores (2001, p. 34):
embora a Lei 4.320-64 tenha disposto sobre o planejamento
governamental, a sua implementação não revelou resultados
positivos.[...]
com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal [...] é ampliada a
discussão sobre planejamento, uma vez que esta inseriu como um
de seus princípios a ação planejada.

Conforme discorre Coelho(2004, p. 21):
No Brasil, o processo de planejamento na administração pública
deve acontecer conforme o que preceitua a Constituição Federal de
1988, posteriormente complementada pela Lei Complementar n°
101/00, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e
neste caso, ambas confirmando o que já dispunha a Lei Federal n°
4.320/64.

Para Motta (2000 apud Oliveira 2002, p. 115), "o orçamento é a pega que
deve refletir o realismo do planejamento, viabilizando a execução financeira e o
disciplinamento fiscal".
A LRF estrutura o planejamento da gestão pública através do Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, já
previstos no artigo 165 da Constituição Federal de 1988.
A figura 3 demonstra o relacionamento entre os três instrumentos do
planejamento.
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A INTEGRAÇÃO PPA, LDO. LOA
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Fonte:http://www.planejamento.gov.briarquivos_down/spi/manual_elaboracao_ppa/
introducao.pdf searc h—'100/02C°/0201de/o2C%2Oppa
Figura 3: Integração entre o PPA, a LDO e a LOA.

Segundo Flores (2001, p. 34), "pode-se dizer que a elaboração do
orçamento anual começa com o PPA, tem na LDO o seu encaminhamento e
regramento, mas materializa-se com a LOA".
O Plano Plurianual — PPA é considerado a etapa inicial do planejamento,

onde são ordenadas as ações do governo que levem ao cumprimento dos objetivos
e metas fixados para um período de quatro anos, sendo elaborado no segundo ano
do mandato e sempre alcançando o final do primeiro exercício financeiro do mandato
seguinte, para os governos federal, estaduais e municipais.
O PPA, segundo Cruz (2003, p. 65), "6 o documento que detalha o processo
de planejamento, e contempla as ações que deverão ser implementadas no período
de quatro anos, a fi m de proporcionar a sociedade um melhor desenvolvimento". 0
fato da elaboração do PPA ser realizado a cada quatro anos, não impede que o
mesmo seja avaliado e revisado no decorrer do mandato.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias - [DO foi introduzida pela Constituição de
1988 e a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, tornou-se peça obrigatória da
gestão fiscal dos poderes público. Ela tem por objetivo estabelecer as metas,

diretrizes e objetivos do governo para um ano de mandato, orientando a elaboração
da Lei Orçamentária Anual.
Cruz (2002, p. 33), cita os conteúdos operacionais que devem constar de
forma clara na LDO, de acordo com a LRF:
O equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, a programação das
despesas que tenham o efetivo suporte financeiro, decorrente do
fluxo de receitas previsto; a limitação dos gastos por maio de critérios
rigorosos para a limitação de empenho; a limitação das despesas
para com os Poderes; a destinação especifica para os recursos
provenientes das operações de crédito para a transferência de
recursos[...]

A Lei Orçamentária Anual

—

LOA ao ser elaborada deve refletir os programas

estabelecidos no PPA e na LDO, e sem ferir sua elaboração deve seguir os

princípios orçamentários da unidade, da anualidade e da universalidade, ou seja,
cada ente elaborará apenas um orçamento, que terá vigência de um ano, onde
devem estar previstas todas as receitas e fixadas todas as despesas, não admitindo
nenhum dispositivo estranho a essas.
A LOA compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das
estatais e o orçamento de seguridade social. Terá, ainda, um Anexo que atestará a
compatibilidade com as metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Born (2001, p. 65) relata que nos períodos em que o Pais conviveu com os
altos indices de inflação, a LOA foi um instrumento de planejamento pouco utilizado.
Todavia, "com a estabilidade econômica e da vinculação da execução orçamentária
as metas, tanto financeiras, quanto físicas, estabelecidas pelo PPA mediante os
programas de governo, a LOA assume papel relevante na qualificação das gestões

públicas".

O caput do art. 5° da LRF prevê a compatibilidade entre o PPA, LDO e a
LOA. Essa compatibilidade deve existir no sentido de existir coerência entre o
planejamento e a possibilidade real de execução. O PPA, a LDO e a LOA são,
portanto, leis distintas, mas inseparáveis e formam um único instrumento de
planejamento, controle reavaliação e correção.

2.4.2 A Transparência na Gestão Fiscal

A Lei de Responsabilidade Fiscal trata da questão da transparência como
um dos princípios de gestão pública, onde os gestores são obrigados a manter a
sociedade informada sobre a obtenção dos recursos públicos bem corno a aplicação
destes.
A transparência na gestão fiscal, segundo Cruz eta! (2001, p. 142):
tem por finalidade, entre outros aspectos, franquear ao público
acesso a informações relativas as atividades financeiras do Estado e
deflagrar, de forma clara e previamente estabelecida, os
procedimentos necessários a divulgação dessas informações.

No capitulo IX da LRF são tratados a transparência, o controle e a
fiscalização da gestão pública, onde são estabelecidos regras e procedimentos para
a confecção e divulgação de relatórios e demonstrativos de finanças públicas,
permitindo ao cidadão avaliar o grau de sucesso obtido na administração das
finanças públicas.
A avaliação, segundo Thoenig( 2000 spud Tristão 2005), "pode ser
caracterizada, [...] como uma atividade dedicada a produção

e análise de

informações relevantes e pertinentes, a respeito da relação entre os atos públicos,
seus resultados e impactos".
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O art. 48 da LRF trata especificamente dos instrumentos de transparência na
gestão fiscal:
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais sera
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos do acesso
publico: os pianos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias: as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal:
e as versões simplificadas destes documentos.
Parágrafo único. A transparência sera assegurada também mediante
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei
de diretrizes orçamentarias e orçamentos.

0 artigo supracitado estabelece que seja dada ampla

divulgação em

diversos meios de comunicação (periódicos, diário oficial, mural público e inclusive
pela internet) para os relatórios considerados instrumentos de transparência na
gestão fiscal: os Pianos, Leis de Diretrizes Orçamentárias, Orçamentos, Prestações

de Contas Anual e respectivo parecer prévio, Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal e suas versões simplificadas.

Cruz at al (2002, p. 19), relata que "garantias legais não são suficientes para
atingir a transparência. Além delas, deve existir um espirito estadista e uma filoso fi a
cooperativa para disponibilizar os dados e, com criatividade, suprir na oportunidade
o interesse da população".
A participação popular consiste, de acordo com Cruz (2002, p. 31), num
"elemento assegurador de transparência".
Para Casas (2004, p. 48)
a transparência poderá ter inicio quando da formação do
planejamento através do envolvimento da população por meio de
programas como: orçamento participativo, planejamento participativo,
orçamento regionalizado, planejamento estratégico participativo,
audiência pública regional, planejamento regional permanente e
planejamento local permanente.
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Segundo a autora, todos os programas acima citados, são utilizados no
Brasil, mas podem de alguma forma ser melhorados e aplicados constantemente
pelos governos.
A transparência como um principio da gestão fiscal, segundo Cruz e Platt
(2003), "pressupõe a publicidade e a compreensibilidade da informação".
A publicidade e a transparência das informações são dois conceitos
totalmente diferentes. Segundo Cruz (2002, p. 184):
há que se registrar que a expressão transparência [...] não se
confunde com o principio da publicidade, insculpido na Constituição
Federal, pois não basta a divulgação dos atos e dos números da
gestão, mas é necessário que esta seja efetuada de forma que a
população em geral tenha condições de interpretá-los.

Para Cruz e Platt (2003), "quanto à publicidade destacam-se a periodicidade

e os veículos de divulgação, ou seja, quando e onde pode ser encontrada a
informação. Já a compreensibilidade encontra barreiras culturais e do conhecimento
especifico".

O referido autor discorre que "a participação popular depende fortemente da
transparência das ações governamentais

e das contas públicas, pois sem

informação as decisões são prejudicadas".
Ainda quanto â Transparência, é importante ressaltar que é direito do
cidadão conhecer o resultado da gestão financeira e orçamentária anual do

município. Assim, conforme estabelece o art. 49, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
o Prefeito deve deixar â disposição da população as suas contas. tanto na Câmara
de Vereadores quanto na Prefeitura, para que qualquer cidadão, ou instituição da
sociedade possa consultá-las.
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A participação popular acontecerá através da realização de audiências

públicas

e

da ampla

divulgação

das pegas

orçamentarias, relatórios

de

acompanhamento da gestão e demonstrativos de prestações de contas.
Segundo Cruz e Platt (2003), "no que tange a transparência, a LRF trouxe
como novidades o Relatório da Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução

Orçamentária".
Nos arts. 52 a 58 da LRF são fixados os instrumentos documentais que irão
possibilitar todo o controle da gestão fiscal. São eles: o Relatório Resumido da

Execução Orçamentária — RREO, o Relatório de Gestão Fiscal — RGF e as
Prestações de Contas.
Nos dois próximos itens deste capitulo serão apresentados o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório da Gestão Fiscal, estes
considerados os novos instrumentos de transparência na gestão fiscal.

2.5 0 Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO demonstra de
forma resumida o comportamento das receitas e a execução das despesas e o

detalhamento do alcance das metas e resultados, bem como, o acompanhamento e
evolução da divida pública.
Este relatório é previsto pela Constituição Federal de 1988, que estabelece
em seu art.165, § 3 0 , sua publicação, até trinta dias após o encerramento da cada
bimestre e são regulamentadas pelo art. 52 e 53 da Lei Complementar n°.101, de 14
de maio de 2000,

a Lei da Responsabilidade Fiscal

— LRF,

que dita os

demonstrativos, também denominados de anexos, que deverão estar contidos na
publicação do RREO.
Os demonstrativos que devem ser elaborados e publicados de acordo com o
disposto no artigo 52 e 53 da LRF, segundo Nascimento (2002, P. 189) são:
- o Balanço Orçamentário;
-o
Execução
das
Demonstrativo
da
Despesas
por
Função/Subfunção;
- o Demonstrativo da Receita Corrente Liquida;
- o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciarias do
Regime Geral de Previdência Social;
- o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciarias do
Regime Próprio dos Servidores Públicos;
- o Demonstrativo do Resultado Nominal;
- o Demonstrativo do Resultado Primário;
- o Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino;
- demonstrativos das Despesas com Saúde.
Além dos demonstrativos acima citados, também deverão ser
elaborados e publicados até trinta dias após o encerramento do
último bimestre, os seguintes:
- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas
de Capital;
- Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de
Previdência Social;
- Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos;
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos
Recursos.

Cruz (2002, p. 192), reforça que as demonstrações acima relacionadas "são
as mínimas exigidas em lei. Nada impede que o gestor público atento ao principio da
publicidade demonstre para a sociedade situações orçamentárias que julgar
necessário".
A principio, o item "a" do inciso II, artigo 63 da LRF tratava da divulgação
semestral facultativa dos demonstrativos do RREO nos municípios com população
inferior a cinqüenta mil habitantes. Todavia, em consonância corn o § 3° do art. 165
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da Constituição Federal, o mesmo foi vetado, obrigando a apresentação bimestral do
RREO também para os municípios com menos de cinqüenta mil habitantes.

Os únicos demonstrativos do
apresentação

RREO

que

bimestral são os previstos pelo art.

estão
53,

dispensados da

passando também a

possibilidade da apresentação semestral.
Os primeiros modelos dos RREO e seus anexos foram regulamentados pela
Podaria 471/00, no ano de 2000. Todavia outras Portarias foram criadas com o

passar dos anos, das quais pode-se citar: Portaria 559/01, Portaria 516 1 02. Portaria
440/03 e a utilizada atualmente, a Portaria 471/04.

2.6 0 Relatório da Gestão Fiscal — RGF

O Relatório da Gestão Fiscal — RGF tem o objetivo de apresentar os

comparativos dos limites previstos pela LRF, além de indicar as medidas corretivas
adotadas ou ainda, a serem adotadas, no caso de se ultrapassar qualquer urn dos
limites.
O RGF será emitido ao final de cada quadrimestre pelos titulares dos
poderes e órgãos, conforme definido no art. 54 da Lei Complementar n° 101/00

A

sua disponibilização ao acesso público, deverá ser efetuada até trinta dias após o
encerramento do quadrimestre transcorrido.
Ao final de cada quadrimestre sera emitido pelos titulares dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal.
assinado pelo:
I — Chefe do poder executivo;
II — Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão
decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do
Poder Legislativo;
Ill — Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de
Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos
internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV — Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Parágrafo Único. O relatório também será assinado pelas
autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo
controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de
cada Poder ou órgão referido no art. 20.

Nascimento (2003, p. 191)

trata dos demonstrativos

que devem ser

elaborados e publicados de acordo com o disposto no artigo 55 da LRF:
o Relatório de Gestão Fiscal conterá demonstrativos comparativos
com os limites de que trata a LRF. dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, evidenciando as despesas com ativos,
inativos e pensionistas;
b) divida consolidada;
c) concessão de garantias e contragarantias; e
d) operações de crédito.
Além disso, o referido relatório indicará as medidas corretivas
adotadas ou a adotar, se ultrapassado
qualquer dos limites.
No Ultimo quadrimestre, o relatório deverá conter, também, os
seguintes demonstrativos:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de
dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar das despesas liquidadas, das
empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
disponibilidade de caixa e das não inscritas por falta de
disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no
que se refere á liquidação da operação de crédito por antecipação de
receita, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de
dezembro de cada ano, além do atendimento á proibição de contratar
tais operações no último ano de mandato do Presidente, Governador
ou Prefeito Municipal;
d) da despesa com serviços de terceiros."

0 modelo do RGF é regulamentado pela Portaria 470/04. Anteriores a esta,
são as Portarias 471/00, 560/01, 517/02 e 441/03.
De acordo com o art. 63 da LRF, os municípios com população inferior a
cinqüenta mil habitantes podem aplicar e apurar os dispositivos relativos a despesa
com pessoal e dividas, como também divulgá-los semestralmente, ou seja, até trinta
dias após o encerramento do semestre.
A não publicação do RREO e do RGF, nos prazos estabelecidos impedirá
que o ente receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto
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as destinadas ao re fi nanciamento do principal da divida mobiliária, até que a
situação seja regularizada, conforme previsto no § 2' do art. 51 da LRF.
As transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados pela
União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da celebração de
convênios, acordos, ajustes ou outros similares com finalidades de realização de
obras e serviços de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo.
Assim o art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, trata a transferência
voluntária como: "a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a titulo de cooperação, auxilio ou assistência fi nanceira, que não decorra
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde".
A operação de crédito é defi nida pelo art. 29 da LRF, inciso Ill, como:
compromisso fi nanceiro assumido em razão de mutuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de titulo, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

De acordo com a Resolução n° 43, art. 2°, inciso IV entende-se por divida
mobiliária a "divida pública representada por títulos emitidos pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios".
0 refi nanciamento da divida mobiliária, de acordo com o inciso V, art. 29 da
LRF, consiste na "emissão de títulos para pagamento do principal, acrescido da
atualização monetária".
0 pagamento do serviço da divida e as transferências voluntárias relativas a
ações de educação, saúde e assistência social, não sofrerão qualquer restrição. Em
se tratando de saúde e assistência social, pretende-se proteger a população do
Município contra os descumprimentos da lei pelos administradores públicos.
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Diante do exposto, os gestores e demais envolvidos com o processo de

elaboração e divulgação do RREO e RGF, devem atentar-se aos prazos de
publicação dos relatórios estabelecidos em leis, evitando prejudicar financeiramente
a entidade.
Os gestores públicos, portanto, prestam contas de sua gestão, por meio do

RREO e do RGF, aos cidadãos (que executam o Controle Social) e ao Tribunal de
Contas e a Câmara de Vereadores (responsáveis pelo Controle Externo) das
entidades públicas.

2.7 0 Controle nas Entidades Públicas

0 controle nas entidades públicas é considerado uma ferramenta de grande
valia para a gestão, uma vez que é ele um agente efetivo na interação entre o
planejamento e a efetiva execução.
Para Flores (2001) "o planejamento não pode revelar-se eficaz se não for
controlado".
Neste sentido Tristão (2001 apud Coelho 2004, p. 45), discorre:
além do planejamento e da execução, outros elementos básicos
também estão em constante interação: o acompanhamento, que
corresponde a obtenção de informações; a avaliação, que acontece
na forma de comparação entre os padrões preestabelecidos e a
execução; a verificação, que seria a obtenção de informações sobre
os resultados; e a realimentação, que permite o reajustar o
planejamento, quando este não estiver sendo posto em pratica,
funcionando como indicador para o planejamento futuro.

Os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estão

sujeitos a dois tipos de controle, segundo a CF 1 88: o controle interno e o controle
externo.
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0 art. 70 da CF188 trata da fiscalização na União e Distrito Federal seguinte
forma:

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Nos municípios o controle interno é realizado pelo próprio Poder Executivo,
de acordo com os artigos 31 e 113, respectivamente, da CF/88 e CE189.
Já o controle externo, antes da CF/88 era efetuado pelas Câmaras
Municipais. Desde então, esse papel passou a ser desempenhado também pelo
Tribunal de Contas, conforme será tratado no proximo item deste trabalho.
A Lei 4.320/64 já fazia menção ao controle interno nas entidades públicas,
no artigo 76. Posteriormente, foi tratado pela CF188, em seu artigo 74 e em 2000, na
Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 59. Hoje o controle interno é obrigatório,
conforme exigências do Tribunal de Contas.
0 controle interno, segundo Flores (2001, p. 38) tem dentre outras
atribuições, o controle finalfstico dos programas do governo.

é dever do sistema de controle interno, atuar não só no processo, ou
controle pelas entradas, mas no resultado da ação governamental,
ou controle na saída, para a sociedade, na capacidade do gestor em
transformar o plano de governo em benefícios para a sociedade dos
programas do governo.

2.7.1 — 0 Controle Externo do Tribunal de Contas.

0 controle externo exercido pelos Tribunais de Contas tem a missão de
fiscalizar e julgar as contas dos administradores públicos.

Giacomini(2001 apud Coelho 2004, p.53) aponta as atribuições exercidas
pelo Tribunal de Contas:
a)apreciação das contas anuais do presidente da Republica, sobre
as quais emitirá parecer ao Congresso Nacional;
b)auditoria financeira e orçamentaria sobre as contas das unidades
administrativas dos três Poderes da União, mediante a análise de
demonstrações contábeis; e
c)julgamento da regularidade das contas dos administradores e
demais responsáveis, através de levantamentos contábeis,
certi fi cados de auditoria e pronunciamento das autoridades
administrativas.

As atribuições dos Tribunais de Contas-TC's são estabelecidas no art. 71 da
CF188 e nos artigos 57 e 59 da LRF.

Segundo Flores (2001, p. 38) "as inúmeras atribuições concedidas pela CF-

88 aos Tribunais de Contas reforçam a fi gura representativa deste órgão no cenário
nacional, [...] como orientador técnico—legal para se atingir e obedecer aos princípios
constitucionais estabelecidos".
De acordo com o art. 71 da CF 1 88, cabe ao TCE fiscalizar os órgãos e
entidades da administração pública estadual e municipal, em auxilio â Assembléia

Legislativa e és Câmaras Municipais. 0 mesmo é disposto no art. 59 da CE/89.
Com o intuito de regulamentar o disposto na CE/89, foi elaborado a Lei
Complementar 202/2000, denominada como Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Em seguida, crio-se o Regimento Interno do Tribunal de Contas, através da

Resolução 06/2001, que regulamentou o controle das contas dos municípios pelo
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Os municípios prestam contas de seus atos ao TOE/SC através do Sistema
e -Sfinge, via internet. Os dados são analisados e o resultado é divulgado no sitio

eletrônico vvww.tce.sc . ov.br .
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Através da análise desses dados, o TOE/SC emite o parecer prévio, que tem
seu resultado submetido a analise da Câmara Municipal. Segundo § 2° do art. 113
da CE/89, esse parecer só terá validade perante aprovação de dois terços dos
membros da Camara Municipal.

Segundo Reginato (2000 apud Coelho 2004, p. 54), o julgamento realizado
pela Corte de Contas, no Tribunal de Contas, pode ter como resultado:
a) contas regulares — contas que expressam com clareza e
objetividade a boa utilização do erário público pelas administrações,
sem contornos de ilegalidade ou ilegitimidade de atos de ingestão
econômica;
b) contas regulares com ressalvas — aquelas que evidenciam
improbidade técnica ou qualquer falta de natureza formal, sem
qualquer indicio de ma-fe ou negligência grave ou lesiva ao erário:
c) contas irregulares — aquelas em que se constata a omissão no
dever de prestar contas; pratica de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico, ou grave infração a norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico injustificado

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, há uma nova
abrangência para o controle externo a cargo dos Tribunais de Contas, os quais
devem emitir Pareceres Prévios relativos as contas anuais do Chefe do Poder
Executivo e, também, dos Chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Chefe
do Ministério Público. Além disso, submetem-se à sua apreciação, os Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária, emitidos bimestralmente, e os relatórios
quadrimestrais da gestão fiscal.

A Instrução Normativa n° 004/2004 trata da remessa de informações
contidas nos relatórios que devem ser enviados ao Tribunal de Contas de Santa
Catarina, utilizando a rede mundial de computadores — Internet. Os dados são
enviados através do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão — e- Sfinge, que
sera apresentado no item a seguir.

21.1.1 — 0 Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão — e-SFINGE

Até o ano de 2004, os municípios utilizavam o [RE-Net, um sistema
disponível do sitio eletrônico do TOE/SC, onde eram remetidas ao referido órgão
todas as informações dos municípios exigidas pela LRF. 0 sistema foi desenvolvido
com base no disposto da Instrução Normativa 02/2001 do TOE/SC.
A partir de 2005, de acordo com a Instrução Normativa 04/2004, essas
informações passaram a ser transmitidas pelo Sistema de Fiscalização Integrada de
Gestão — e — SFINGE.

Este sistema corresponde a uma família de aplicativos altamente integrados
e diretamente relacionados a atividade-fim do órgão, utilizando ao máximo os
recursos da Internet.
0 e — Sfinge permite a remessa das informações de todas as Unidades

Gestoras do Estado e Municípios. Dentre essas informações, estão as contidas no
RREO e RGF, previsto pela LRF. Os gestores deverão informar até mesmo, a data

de publicação dos relatórios de gestão ao acesso público.
Através dos dados enviados pelo sistema, o ICE/SC, emitirá relatórios
automáticos de avaliação, análise da gestão de cada município e ampla publicidade
das informações.
0 novo sistema e-SFINGE segundo o TOE/SC (www.tce.sc.gov.br/e-sfinge),

visa dentre seus maiores objetivos:
- integrar os sistemas vigentes eliminando informações e procedimentos
redundantes;
- dar transparências aos jurisdicionados sobre os critérios de auditoria
aplicados pelo TOE;

- dar conhecimento a Sociedade da situação econômica e dos atos
praticados por toda Administração Pública Catarinense
0 sistema encontra-se em processo de implantação nos municípios.
projeto inicial do TCE/SC tinha por objetivo utilizar o e-SFINGE no inicio do ano de
2005. Todavia o mesmo apresentou alguns problemas e os municípios começaram a
emitir as informações referentes ao 10 bimestre de 2005, somente a partir de Outubro
de 2005.
Além do controle efetuado pelo Tribunal de Contas, a gestão pública
também esta submetida ao controle social, assunto tratado no próximo item.

2.8 0 Controle Social

0 Controle Social é regulamentado pelo § 2, inciso IV, artigo 74 da CF/88
bem como pelo § 2° do artigo 62 Constituição Estadual de 1989 — CE/89, do Estado
de Santa Catarina. Nestes estão previstos o acompanhamento dos atos
administrativos por parte da população e a conseqüente denuncia das possíveis
irregularidades aos Tribunais de Contas.
Segundo Coelho (2004, p. 55), "para melhor entendimento do controle social
é importante, primeiramente, que se conheça o conceito de cidadania".
Solis (1994, p. 171), explica que para se entender a origem do termo
cidadania, faz-se necessário voltar a história da Grécia Antiga, onde a sociedade foi
dividida entre o grupo dos escravos e estrangeiros e o da classe dominante. Os
membros desta, que possuíam privilégios e direitos, eram denominados de
cidadãos.

Cidadania, para Heerdt (2000, p. 19), provém de cidadão, que signi fica o
morador da cidade. [...] Atualmente costuma-se dizer que todos os habitantes de
uma nação são, automaticamente, cidadãos".
Assim pode-se dizer que o exercício da cidadania pressupõe que os
cidadãos participem da vida comum, organizem-se para alcançar o desenvolvimento
do lugar onde vivem e exijam que sejam respeitados seus direitos e deveres legais e
constitucionais.
Apesar de algumas iniciativas de incentivo a prática do controle na gestão
dos recursos públicos, tais como a Lei Federal n° 9.755/99, que criou a página
Contas Públicas, e a Lei 101/00, a LRF, que incentiva a participação popular na
elaboração, acompanhamento e controle do desempenho governamental, há ainda
alguns empecilhos no que se refere a questão da avaliação da gestão pública por
parte do cidadão.
Na apreciação dos demonstrativos das entidades públicas, os cidadãos têm
dificuldades de compreender as informações, muitas vezes devido a complexidade
dos dados apresentados e a linguagem técnica das demonstrações contábeis.
Cruz e Platt (2003), explica o porquê da dificuldade dos gestores públicos e
cidadãos no entendimento das contas, principalmente nos municípios:
[...] isso ocorre porque as contas públicas são compostas por uma
série extensa de demonstrativos contábeis, muito mais numerosos
do que os das empresas. Porém este grande volume de dados não
significa mais informação ou maior entendimento da situação
financeira e fiscal dos municípios. [...] Contribui para isso a
complexidade da Contabilidade Pública [...] e a própria formatação
dos demonstrativos contábeis que, de modo geral, não expressam
muita preocupação com os usuários.

Cruz e Platt (2001):
qualquer pessoa que folheie pela primeira vez um Balanço Geral de
um Municipio ou Estado, por exemplo, alguns com bem mais de 500
páginas, costuma ficar com um misto de dúvida e confusão. A própria
estética do relatório está, salvo raras exceções, distante dos

relatórios bem apresentados, com ilustrados e cores, de muitas
empresas privadas e grandes empresas estatais.

Siqueira (2002) afirma:
é preciso reelaborar e recriar modelos de demonstrativos fi nanceiros
contábeis a fi m de produzir informações que melhor atendam as
expectativas do público alvo. É necessário buscar junto a
profissionais especialistas em comunicação e divulgação de
informações, os formatos e métodos mais adequados para alcançar
maior contingente populacional. Nessa linha de entendimento, gastos
com a aquisição de gêneros alimentícios, com materiais escolares,
água, luz e telefone, poderão ser melhor percebidos se for indicado
os beneficiários de tais despesas: Escola "São Pedro", na rua X, com
300 alunos de 10 grau.
Dessa forma, seria evitado a linguagem obscura, fechada, hermética,
e em seu lugar, seria utilizado uma linguagem popular de fácil
entendimento para os usuários.

Neste sentido Piscitelli (1997, p. 27) transcreve:
há muito ainda, sem dúvid a, a fazer: é indispensável, entretanto , que
as autoridades e a própria sociedade organizada estejam
convencidas da necessidade da informação contábil como suporte
para a tomada de decisão e mecanismo de controle na utilização dos
recursos públicos. E que, em contrapartida, as técnicas e
procedimentos adotados não constituam monopólio do conhecimento
e das concepções dos órgãos e servidores incumbidos do
cumprimento das formalidades legais de registro dos fatos contábeis
e levantamento das demonstrações exigidas pela Contabilidade
Publica.

Cruz et al (2002) sugerem:
surge então a necessidade de serem instrumentalizados
mecanismos que assegurem a fidegnidade destas informações
divulgadas, além de se criarem padrões de versões simplificadas dos
documentos, com uso de macro números, indicadores etc., visando
facilitar o entendimento pela população leiga.

Para Tinoco (2001, p. 13), "o acesso à informação de boa qualidade é um

pré-requisito para o exercício da cidadania, vale dizer, é condição essencial para
que os problemas sócio-econômicos sejam debatidos e resolvidos no convívio
democrático entre os grupos sociais".
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Portanto, um grande desafio aos profissionais da contabilidade e aos
gestores públicos esta na concretização de um modelo de gestão pública que
privilegie uma relação com a sociedade baseada na livre e transparente circulação
de informações, na publicação dos atos administrativos e no controle social das
ações do governo.
A partir do momento que a população estiver bem informada e a par dos
atos da gestão, poderá participar de fato, de todo o processo de gestão, o que
abrange a elaboração das políticas públicas, sua realização e a posterior avaliação.
Por fi m, pode-se dizer que o controle social somente sera efetivado no
momento que as informações disponíveis sobre as contas públicas forem facilmente
acessadas e entendidas por um leigo em contabilidade.

3

ESTUDO SOBRE

TRANSPARENCIA

A DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE

NA GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICiPIOS DE

FLORIANÓPOLIS, SAO JOSÉ E PALHOÇA.

3.1 Considerações

Em seu projeto inicial, o capitulo 3 deste trabalho seria desenvolvido com o
objetivo de verificar a questão da ampla divulgação das informações nos municípios
de Florianópolis, São José e Palhoça, através da verificação das fontes de

comunicação utilizadas na publicação do RREO e do RGF. 0 levantamento dessas
fontes seria efetuado através de entrevistas com os contadores responsáveis pela
contabilidade dos três municípios.
Posteriormente, seria efetuada uma pesquisa em todas as fontes citadas
pelos entrevistados com o intuito de averiguar se a publicação das informações nas
fontes citadas nas entrevistas estaria de fato, disponíveis ao acesso público.

Entretanto, ao desenvolver o estudo através da pesquisa in loco nas
respectivas prefeituras municipais, foi possível conhecer além da questão da

publicação do RREO e RGF, todo o processo envolvido na elaboração e emissão
desses relatórios, até o posterior envio das informações ao TOE/SC.

0 estudo pode levantar também a visão que cada um dos contadores
responsáveis pela contabilidade dos três municípios, possui sobre a transparência
na Gestão Fiscal e a responsabilidade advinda da LRF aos contadores na esfera

pública.
As entrevistas aplicadas aos contadores de cada município estão dispostas
nos Apêndices A, B e C.

3.2 Aspectos Gerais
Os artigos 48 e vizinhos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF trata da

questão da transparência trata das normas de escrituração e consolidação das
contas públicas e da instituição de relatórios a serem produzidos pelos gestores.
Trata também da sua ampla divulgação, através de publicações e mesmo de
audiências públicas, para um efetivo controle da sociedade sobre a gestão pública.
Por ampla divulgação das informações, entende-se que as mesmas devam
ser publicadas em diversas fontes de comunicação: periódicos, diários oficiais.
murais públicos e inclusive na internet.

Diante do exposto é relevante salientar que a mera e simples divulgação dos
relatórios não lhes garante transparência, todavia a publicação das contas públicas
um importante passo para o alcance de uma gestão transparente.

3.3 Os municípios Pesquisados
Conforme mencionado no capitulo anterior, os municípios com até 50.000
habitantes, podem optar pela divulgação do RGF e alguns anexos do RREO, a cada

semestre.
No decorrer desse capitulo, portanto, fez-se necessário verificar o número
total de habitantes nos três municípios estudados, conforme tabela 1, para identificar

o prazo de divulgação dos demonstrativos em cada um dos entes.
População Total em
2003

População Urbana

Florianópolis

369.102

358.180

Palhoça

113 312

107.988

5.324

185.039

182.556

2.483

764.492

725.786

Município

São Jose
Total

População Rural em 2003

em 2003
10.922

I

38.706

Fonte:www.pmf.sc.gov.br/index.php?link=informacoes_socio_economicas&sublink=indicadores_gerais.
Tabela 1: População Total, Urbana e Rural dos Municípios de Florianópolis, São José e Palhoça.

Concluiu-se que os três municípios possuem população superior a 50.000
habitantes, ou seja, o RREO deverá ser divulgado a cada bimestre e o RGF a cada
quadrimestre.

3.4 — Descrição do Processo Envolvido na Publicação do RREO e RGF
nas Prefeituras Municipais.

0 processo de elaboração do RREO e do RGF é basicamente o mesmo nos
três municípios estudados. As três prefeituras utilizam o sistema Betha SAPO., da
empresa Betha Sistemas®.
A figura 4 mostra através do fluxograma, os trabalhos envolvidos desde a
elaboração até a publicação dos demonstrativos

e o respectivo envio das

informações ao Tribunal de Contas.

RGF

RREO

Contabilidade

Contabilidade

z

30 dias
após o -<"término do'`
Bimestre

Gabinete Prefeito

Gabinete Prefeito
30 dias após o
termino do
Quadrimestre

Controle Interno

Câmara Municipal
ADM Financeira

Camara Municipal
Ate 35 dias após o
termino do período

Tribunal de Contas

10D

Divulgação

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 4: Fluxo do processo envolvido na elaboração e publicação do RREO e do RGF.

.zo

.)

A elaboração dos relatórios é iniciada a partir dos registros das operações
diárias de cada uma das entidades. Ao fi ndar cada período (Bimestre e/ou
Quadrimestre), os responsáveis pela emissão dos relatórios, no setor de
contabilidade, efetuam o fechamento do período correspondente e emitem os
relatórios através do menu Relatórios LRF, contido no Sistema Betha S.A.P O.
Após a respectiva impressão, os mesmos são analisados e assinados pelo
contador responsável.
A próxima etapa consiste no envio dos relatórios ao gabinete, para que o
mesmo possa ser assinado pelo prefeito. Posteriormente são enviados a Câmara
Municipal, para serem assinados pelo Presidente da Câmara e demais membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores (órgão diretivo dos trabalhos na
Câmara, eleito pela maioria absoluta dos vereadores).
O RFG deve conter além das assinaturas acima citadas, a assinatura do
responsável pelo Controle Interno

e

das Autoridades Responsáveis pela

Administração Financeira, de acordo com o art. 54, parágrafo único, da LC n°
101/00.
Por fim, depois de assinados por todos os responsáveis, os relatórios estão
prontos para a publicação.
O RREO deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre (art. 165, § 3 0 , da Constituição Federal), ou seja, o processo que envolve a
emissão dos relatórios, a coleta das assinaturas e a respectiva publicação deverão
incorrer no máximo em até trinta dias .
O TCE/SC, através da Instrução Normativa n° 02/2001 (Anexo 2), disciplina
a remessa de documentos e informações que devem ser enviadas ao respectivo
órgão, até trinta e cinco dias do término do bimestre correspondente.

A tabela 2 demonstra os prazos de publicação e bem como o respectivo envio
das informações ao TCE/SC, os municípios com mais de 50.000 habitantes E o
caso dos três municípios estudados neste trabalho.

Bimestre Referência
Janeiro e Fevereiro
Março e Abril
Maio e Junho
Julho e Agosto
Setembro e Outubro
Novembro e Dezembro

Prazos para
Publicação
até 30 de março
até 30 de maio
até 30 de Julho
até 30 de Setembro
até 30 de Novembro
até 30 de Janeiro do
ano subseqüente

Prazos para Envio ao TCE _
até 05 de abril
até 05 de junho
até 05 de Agosto
até 05 de Outubro
.té 05 de Novembro
até 05 de Dezembro do ano
subseqüente

Fonte: Elaborado pela autora
Tabela 2: Prazos para a divulgação do RREO e envio ao TOE pelos municípios com mais de
50.000 habitantes.

O RGF sera emitido, ao final de cada quadrimestre (art. 54, da LC n°
101/00). 0 relatório deverá ser publicado, até trinta dias após o encerramento do
quadrimestre, com amplo acesso ao público, inclusive pela internet. Sua publicação,
para os municípios com mais de 50.000 habitantes é efetuada quadrimestralmente

A remessa das informações contidas no RGF,deverão ser emitidas ao
Tribunal de Contas até trinta e cinco dias após o fechamento do quadrimestre,
conforme a Instrução Normativa n° 02/2001.
A tabela 3 demonstra os prazos de publicação ao acesso público bem como
o envio das informações contidas no RGF ao TCE-SC.
Prazos para Envio
Prazo para
ao TCE
Publicação
Quadrirnestre referência
Até
05
de
Junho
Até
30
de
maio
Janeiro a Abril
Até 05 de Outubro
Até 30 de Setembro
Maio a Agosto
de
Janeiro
do
Até 05 de Fevereiro do ano
Até 30
subseqüente
ano subseqüente
Setembro a Dezembro
Tabela 3: Prazo para a divulgação do RGF pelos Municípios e envio ao TCE pelos
municípios com mais de 50.000 habitantes..
Fonte: Elaborado pela autora
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Até o ano de 2003, todas as informações relacionadas no RREO e RGF,
foram enviadas ao TOE/SC de duas formas: Através do Sistema LRF-Net, pela

página eletrônica do TOE/SC; e através da entrega documental, em que todos os
documentos relacionados na IN 002/2001, eram entregues ao ICE/SC para as
possíveis averiguações das informações.
Em 2004, todas s informações passaram a ser remitidas ao TCE/SC
somente via Sistema LRF-Net.
A partir do ano de 2005, com base na IN 04/2004, as informações passaram
a ser efetuadas somente pelo Sistema e — SFINGE. Cabe salientar que como o
processo de implantação do referido sistema sofreu diversas prorrogações, que
segundo o TOE/SC, fizeram-se devido a erros e adaptações do sistema.
A primeira remessa de informações enviadas ao TCE/SC relativas ao ano de

2005, foi efetuada em 30 de outubro de 2005.

3.5 Verificação da Ampla Divulgação das Informações nos Municípios

Neste item sera demonstrado o resultado da verificação da ampla divulgação
das informações, inclusive em meios eletrônicos, conforme dispõe a LRF, nos

municípios de Florianópolis, São José e Palhoça.

3.5.1 Verificação Divulgação no Município de Florianópolis

A busca da divulgação dos relatórios foi efetuada no sitio eletrônico —

(www.pmf.sc.gov.br/sefin/relLRF.htmn) a nos dias 06 de setembro de 2005, 19 de
setembro de 2005 e 24 de setembro de 2005 e no mural da Prefeitura, no dia 27 de
outubro de 2005.

02

Em todos os acessos à página eletrônica da prefeitura, foi possível visualizar
todos os Relatórios previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os resultados
dessas buscas não foram impressos e expostos neste trabalho, uma vez que o
elenco de todos os relatórios previstos em lei é numeroso e sua disponibilização não
acrescentaria substancialmente valor a pesquisa, já que o principal objetivo deste
trabalho, é a verificação da publicação das contas públicas.
0 resultado das buscas, estão portanto, descritos a seguir:
O RREO estava disponível do 1 0 bimestre de 2003 até o 4° bimestre de
2005.
O RGF, por sua vez estava demonstrado desde o 3° Quadrimestre de 2002
até 2° Quadrimestre de 2005.
No mural da prefeitura, esta disposto o RREO referente ao 3° e 4° bimestre
de 2005 e o 1° e 2° Quadrimestre de 2005.

3.5.2 Verificação da Divulgação no Município de São José.

As buscas foram efetuadas nos sítios eletrônicos da Prefeitura Municipal de
São Jose (www.pmsj.sc.gov.bricontas.htm), nos dias 06 de Outubro de 2005, 24 de
Outubro de 2005 e 04 de Novembro de 2005. No sitio eletrônico da empresa Betha
Sistemas (www.betha.com.br ).
Na página eletrônica do município há apenas a divulgação dos Relatórios
referentes aos exercícios de 2002, 2003 e 2004 (Anexo 4).
0 mesmo ocorreu no acesso a pagina da empresa Betha Sistemas®, onde
nenhum relatório do município de Sao José referente ao ano de 2005 estava
disponível para a verificação do cidadão.

Quanto à publicação no mural da prefeitura, a verificação foi efetuada no dia
08 de Outubro. Estavam fixados o RREO referente ao 3° bimestre de 2005 e o RGF
referente ao 2° quadrimestre de 2005, ambos dentro do prazo estipulados pela LRF.

3.5.3 Verificação da Divulgação no Município de Palhoça

A busca no sitio eletrônico do município de Palhoça (www.palhoca.sc.gov.br )
foi efetuada apenas com intuito veri fi car quais informações o cidadão encontraria ao
tentar verificar as informações sobre as contas públicas do Município, uma vez que o
próprio contador da entidade alegou não publicá-las em meio eletrônico.

A página eletrônica dispõe de um campo referente ás Contas Púbicas, mas
não há de fato qualquer divulgação. O cidadão, na tentativa de acessar essas
informações, depara-se com a mensagem "aguarde publicação". As buscas foram
efetuadas nos dias 06 de outubro de 2005, 24 de outubro de 2005 e 08 de novembro
de 2005. 0 resultado da busca está disposto no anexo C deste trabalho.
A verificação da disposição dos relatórios no mural da prefeitura, foi efetuada
no dia 03 de outubro de 2005. Estava disposto no mural, apenas o RREO referente
ao 3° bimestre de 2005 e o RGF referente ao 1° quadrimestre. Constatou-se que o
RGF não estava com a publicação em dia, uma vez que a publicação referente ao 2°
Quadrimestre de 2005, deveria estar disponível ao acesso público no máximo a
partir do dia 30 de Setembro de 2005.
Questionado a respeito da não disponibilidade do RGF ao acesso público, o
contador responsável alegou que o relatório não estava exposto no mural por
esquecimento do funcionário responsável. O relatório foi fi xado no mural em alguns

minutos. 0 contador ainda relatou que geralmente esses relatórios são fixados antes
dos trinta dias incorridos do encerramento do período, conforme dispõe a lei.

3.6 Relato das Entrevistas com os Contadores nos Municípios

As entrevistas foram aplicadas com os contadores responsáveis pela
Contabilidade dos municípios de Florianópolis, São José e Palhoça. Nos Apêndices
A, B e C deste trabalho estão dispostas as três entrevistas na integra. 0 resultado
das entrevistas sera apresentado a seguir nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3.

3.6.1 Relato da Entrevista no Município de Florianópolis.

A entrevista foi aplicada no dia 05 de Outubro de 2005 com a contadora
responsável pela contabilidade do município de Florianópolis.
No Apêndice A deste trabalho encontra-se o as perguntas e respostas desta
entrevista. Na regência abaixo apresenta-se um relato das respostas obtidas na
entrevista.
Segundo a contadora as divulgações do RREO e do RGF no município de
Florianópolis são efetuadas no Mural da Prefeitura e na página eletrônica do

município. Ha também a apresentação nas Audiências Públicas do município.
As datas das audiências são divulgadas na internet, no Diário Oficial, em
jornais de grande circulação do município (Diário Catarinense, A Noticia, AN Capital)
e nas radios do município. Há um projeto em divulgar as datas também na televisão,

a fim de tornar cada vez mais popular essas reuniões.

Nessas Audiências Públicas, os relatórios são apresentados através de
painéis e gráficos, a fim de facilitar o entendimento da população. Um fator negativo
nessas audiências, segundo a contadora, é a falta de participação dos munícipes.
Apesar da divulgação das datas das audiências e dos convites ao público, o número
de pessoas presentes nunca é superior a 15 pessoas, dentre os quais são quase
sempre lideres comunitários. Para um município com quase 370.000 habitantes,
esse é um número muito pequeno de participantes.
Segundo a entrevistada, o cidadão brasileiro esta em fase de adaptação no
que se refere à transparência e a Prestação de Contas, A própria LRF, segundo ela,
é ainda novidade para muitos cidadãos, depois de quatro anos em vigência.
A LRF trouxe novidades e muitas dúvidas para os contadores. Atualmente,
trabalhar com os dispositivos da lei está mais fácil do que comparado aos anos de
2001 e 2002. No inicio havia muitas dúvidas e diferentes interpretações sobre o que
preconizava o entendimento da Lei. Os contadores eram questionados sobre
diversos assuntos, sobre o que permitia e não permitia a Lei. Muitas vezes os
contadores mal sabiam o que responder, por não compreenderem o disposto na Lei.
Sobre a transparência na gestão publica, há ainda muito trabalho para se
fazer, principalmente aos contadores e gestores públicos. A população não
consegue compreender todas as informações relatadas nos demonstrativos. Resta
aos contadores e pesquisadores da area, buscar por meios que venham facilitar a
compreensão dessas informações, institucionalizando de fato,

o principio da

transparência.
A gestão do município de Florianópolis busca ser o mais transparente
possível e trabalha a fim de aperfeiçoar as fontes de informação, com o objetivo de
deixar o cidadão a par das contas públicas do município.

3.6.2 Relato da Entrevista no Município de São José.

A entrevista foi aplicada no dia 08 de Outubro de 2005, com o Contador
Responsável pela Contabilidade do Município de São José. Da mesma forma, o
roteiro da entrevista, com as respectivas perguntas e respostas, está disposto no
Apêndice B deste trabalho. A seguir relata-se o resultado da mesma.
Segundo o contador, os Relatórios do município de São Jose são divulgados
no Mural de Publicações da Prefeitura, nas páginas eletrônicas do município e da
empresa Betha Sistemas®, disponível no endereço eletrônico (www.betha.com.br ).
Para ele, a transparência é uma forma da população acompanhar a
administração do Poder Executivo, bem como conhecer de fato os atos daqueles
que escolheram para administrar o patrimônio público.
A LRF, segundo o entrevistado, vai ao encontro de uma gestão responsável
e planejada, dando um basta aos atos inescrupulosos dos prefeitos que utilizavam o
dinheiro público para o próprio bem, sem ter que prestar contas à população.
0 município de São José, segundo o contador, pode ser considerado
transparente, pois segue o que a LRF determina.

3.6.3 Relato da Entrevista no Município de Palhoça.

A entrevista foi aplicada no dia 03 de Outubro de 2005, com o Contador
Responsável pela Contabilidade do Município de Palhoça. No Apêndice C deste
trabalho esta disposta a entrevista na integra. As respostas às perguntas aplicadas
na entrevista, estão resumidamente relatadas no texto a seguir.

Segundo o contador responsável, a publicação dos relatórios do município
de Palhoça é efetuada apenas no mural da prefeitura. A página eletrônica do
município referente ãs contas públicas está sendo elaborada. Não há divulgação dos
relatórios na internet.
Ao ser questionado sobre a não divulgação dos relatórios em meio
eletrônico, o contador alega achar desnecessária essa divulgação, uma vez que os
Relatórios são divulgados no Mural da Prefeitura e segundo ele, muito mais pessoas
têm acesso ao mural, que está localizado em lugar estratégico na Prefeitura, do que
á Internet.
A transparência nas contas públicas, segundo o entrevistado, so funciona de
fato em países onde a população possui uma educação totalmente avangada , não
simplesmente para entender o que está escrito nos Relatórios, mas também no
sentido de terem consciência do sentido da cidadania e com isto aprenderem a
cobrar dos politicos e administradores públicos mais responsabilidade com a
questão do dinheiro público.
A LRF trouxe mais trabalho e mais prestigio aos contadores, segundo o
contador, antes da LRF os contadores se limitavam a elaborar os OrçamentosPrograma e os Balanços. Hoje, cargos estratégicos são disponibilizados a esses
profissionais e eles estão quase sempre auxiliando as decisões dos gestores.
O município de Palhoça, segundo o entrevistado, pode ser considerado
transparente quanto à divulgação das Contas Públicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

4.1 Considerações

A contabilidade na administração pública possui dentre outros atributos, o
objetivo de emanar informações que interessam a toda uma sociedade. Todavia,
cabe ressaltar a dificuldade dos cidadãos na compreensão

e no acesso as

informações.
A Lei de Responsabilidade Fiscal está fundamentada em três princípios
fundamentais: o planejamento, a participação popular e a transparência das ações
governamentais.
A transparência, conforme previsto pela referida Lei, será assegurada pelo
incentivo á participação popular e realização de audiências públicas, além da ampla
divulgação dos instrumentos de transparência na gestão fiscal.
Dentro dos objetivos propostos neste trabalho monográ fi co, desenvolveu-se
o estudo especificamente da questão da divulgação das informações. Para tanto,

verificou-se de que forma está ocorrendo a publicação do RREO e do RGF (os
instrumentos de transparência na gestão fiscal), nos municípios de Florianópolis.
São José e Palhoça.
Pode-se veri fi car através das visitas in loco nas prefeituras dos respectivos
municípios, de que forma e em quais fontes de comunicação ocorre a publicação

dos instrumentos de transparência na gestão fiscal, previstos pela LRF.
Quanto a publicidade das informações, o município de Florianópolis utiliza
como fonte de publicação dos instrumentos de transparência,

o

mural de

publicações da prefeitura, a página eletrônica do município e as audiências públicas.

No município de São José, conforme declarado pelo contador, é utilizado o
mural de publicações da prefeitura, a pagina eletrônica do município e da empresa
Betha Sistemas. Todavia, em todas as tentativas de acesso as duas páginas
eletrônicas mencionadas pelo contador, não foi possível visualizar o RREO e o RGF,
referentes ao ano de 2005. Apenas no mural de publicações pode-se ter acesso as
contas públicas.
No município de Palhaça, o contador responsável mencionou apenas o
mural de publicações, como fonte de publicação dos relatórios. Não há a divulgação
das contas públicas do município, em meios eletrônicos.
Diante o exposto, pode-se concluir que dos três municípios estudados, a
gestão do município de Florianópolis é o que melhor compreende e segue o previsto
na LRF, quanto a ampla divulgação das informações.
Pode-se ainda, por meio das entrevistas aos contadores, conhecer

e

descrever o processo envolvido na publicação do RREO e RGF e a efetiva
Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Sugere-se aos Municípios de São José e Palhoça maior atenção quanto a
questão da publicação dos relatórios de acesso público, garantindo aos cidadãos o
direito de conhecer o resultado da gestão fi nanceira e orçamentária e participar da
vida política do município onde moram.

4.2 Recomendações para Futuros Trabalhos

Dessa forma, cumpriram-se os objetivos propostos neste trabalho
monográfico, não esgotando

todo

o

assunto a respeito do tema. Como

recomendação para outros trabalhos monográficos que, no curso de Ciências
Contábeis, venham a tratar do assunto, tem-se:

- uma verificação quanto a questão da transparência, através de uma
entrevista com a população dos municípios;
-

uma análise do desempenho orçamentário, o realizado e o planejado,
baseado nas informações disponibilizadas no RREO e no RGF;
uma comparação da execução orçamentaria entre diferentes municípios
através da análise do RREO e do RGF;
- uma verificação quanto a questão da transparência na gestão pública, em

municípios com até 50.000 habitantes;
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Entrevista corn a contadora Silvia Leticia Melillo responsável pela
contabilidade da Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Entrevista aplicada em 05/10/2005.

1 — Como são elaborados os RREO e RGF?

A contabilidade alimenta o sistema de contabilidade Betha S.A.P.0 e ao final
de cada período (bimestre ou quadrimestre) são emitidos o RREO e o RGF através
do menu LRF Relatórios.
Os mesmos são assinados por todos os responsáveis, conforme exige a LRF,
e posteriormente publicados. Há ainda a informação dessas publicações ao Tribunal
de Contas e a Caixa Econômica Federal.

2- Onde são publicados os Relatórios?

No Mural da Prefeitura e na página eletrônica do município. Há também a
apresentação dos mesmos nas Audiências Públicas do município.
Nessas Audiências Públicas, os relatórios são apresentados através de
painéis e gráficos, com o intuito de simplificar a linguagem obscura e técnica da
contabilidade a fim de facilitar o entendimento da população. Urn fator negativo
nessas audiências, segundo a contadora, é a falta de participação dos munícipes.
número de pessoas presentes nunca é superior a 15 pessoas, dentre os quais são
quase sempre lideres comunitários. Para um município corn quase 370.000
habitantes, esse é um número muito pequeno de participantes.
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As datas das audiências são divulgadas na internet, no Diário Oficial, em
jornais de grande circulação, nas rádios do município. Há um projeto em divulgar as
datas também na televisão, a fim de tornar cada vez mais popular essas reuniões.
Infelizmente o cidadão brasileiro está em fase de adaptação no que se refere
á transparência e a Prestação de Contas. A própria LRF, segundo ela, é ainda
novidade para muitos cidadãos, mesmo depois de quatro anos em vigência.

3- 0 que você entende por Transparência, conforme previsto na LRF?

Há ainda muito trabalho para se fazer, principalmente aos contadores e
gestores públicos quanto a transparência dos atos dos administradores públicos. A
população não consegue compreender todas as informações relatadas nos
demonstrativos. Resta aos contadores e pesquisadores da área, buscar por meios
que venham facilitar a compreensão dessas informações, institucionalizando de fato,

o principio da transparência.

4 A LRF coloca em evidencia o profissionalismo do contador no que se refere o seu
-

relacionamento com o governo, o público e a informação contábil. Comente.

A LRF trouxe novidades e muitas dúvidas até mesmo para os contadores.
Hoje, trabalhar com os dispositivos da lei está mais fácil do que comparado aos anos
de 2001 e 2002. No inicio havia muitas dúvidas e diferentes interpretações sobre o
entendimento da lei. Os contadores eram questionados sobre diversos assuntos,
sobre o que permitia e não permitia a lei. Muitas vezes os contadores mal sabiam o
que responder ; por não compreenderem o disposto na lei.
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5- A gestão do município de São Jose pode ser considerado transparente, quanto a
divulgação das contas públicas?

A gestão do município de Florianópolis busca ser o mais transparente

possível e trabalha a fim de aperfeiçoar as fontes de informação, com o objetivo de
deixar o cidadão a par das contas públicas do município.

APÊNDICE B - Entrevista com o técnico em contabilidade VVilmar Hinckel ,
responsável pela contabilidade da Prefeitura Municipal de São Jose.
Entrevista aplicada em 08/10/2005.

1 — Como são elaborados os RREO e RGF?

Na verdade não ha uma elaboração propriamente dita. A contabilidade
armazena as informações no sistema e nos períodos estipulados em lei, o sistema é
acionado para emitir os Relatórios (RREO bimestral e o RGF quadrimestral). Os
mesmos são enviados para as respectivas assinaturas previstas em lei e depois são
publicados. 0 proximo passo é o envio da documentação ao Tribunal de Contas do

Estado.
É importante mencionar que o TCU dispõe de uma tabela que serve corno
calendário para os gestores e envolvidos com o processo e elaboração desses
relatórios.

2- Qual o sistema utilizado pela Contabilidade?
O Betha S.A.P.O.

2- Onde são publicados os Relatórios?

São divulgados

no Mural de

Publicações

da Prefeitura, nas

páginas

eletrônicas do município (www.pmsj.sc.gov.br) e no da empresa Betha Sistemase (www.betha.com.br)
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3- 0 que você entende por Transparência, conforme previsto na LRF?

A transparência é uma forma de a população acompanhar a administração do
Executivo, bem como conhecer de fato os atos daqueles que escolheram para
administrar o patrimônio público.

4 - A LRF coloca em evidencia o profissionalismo do contador no que se refere o seu
relacionamento com o governo, o público e a informação contábil. Comente.

A LRF trouxe para os contadores muito mais trabalhos. Todavia, é um
trabalho que vale a pena. Com certeza a lei vai ao encontro de uma gestão
responsável

e

planejada. Chega dos

atos inescrupulosos

dos prefeitos que

utilizavam o dinheiro público para o próprio bem, sem ter que prestar contas
população.

5- A gestão do município de São José pode ser considerado transparente, quanto a
divulgação das contas públicas?

Sim. 0 município segue o disposto na LRF sobre a transparência.

Sll

APÊNDICE C - Entrevista com o contador Edson Brandão, responsável pela
contabilidade da Prefeitura Municipal de Palhoça.
Entrevista aplicada em 03/10/2005.

1 — Como são elaborados os RREO e RGF?

Através do Sistema Betha S.A.P.O.; As informações são alimentadas através
dos dados digitados diariamente pelo setor de Contabilidade. Ao final de cada
período, efetuamos o fechamento e emitimos os Relatórios. Os mesmos são
analisado pelo contador responsável e assinado. Em seguida transmitimos aos
demais setores para as assinaturas.

2- Onde são publicadas os Relatórios?

No MURAL da Prefeitura, com as publicações de Licitações.

3- Não há a publicação na Internet?

Não. A divulgação pela internet não é necessária. Por estarem expostos no
Mural da Prefeitura, os relatórios são vistos por muito mais pessoas, por estar
localizado em lugar estratégico na Prefeitura, do que se fosse publicado na Internet.

4- 0 que você entende pelo termo "ampla divulgação", inclusive em meio eletrônico
previsto na LRF.

8I

A ampla divulgação consiste no fácil acesso do cidadão as informações. A
divulgação em meio eletrônico é de fato previsto em lei. Todavia a maioria dos
cidadãos não tem acesso a internet. O município até possui um campo no sitio da
prefeitura reservado para as publicações das contas públicas, mas ainda não está

disponível.

5- 0 que você entende por Transparência, conforme previsto na LRF?

A transparência nas contas públicas s6 funciona de fato em países onde a
população possua uma educação totalmente avançada. A LRF foi "importada" de

países com uma realidade totalmente diferente do nosso pais. Aqui as pessoas são
consideradas analfabetas. Não pelo fato de não entenderem o que esta escrito nos
Relatórios, mas pelo fato de não possuírem nem se quer a noção do que é ser
cidadão de fato. Como que esses cidadãos podem querer ou se interessar em
cobrar dos politicos e administradores públicos, mais responsabilidade com a
questão do dinheiro público? A transparência no Brasil, não funciona.

4 - A LRF coloca em evidencia o profissionalismo do contador no que se refere o seu
relacionamento com o governo, o público e a informação contábil. Comente.

A LRF trouxe mais prestigio aos contadores. Antes da LRF os contadores se
limitavam a elaborar os Orçamentos Programa

e os Balanços. Agora cargos

estratégicos são disponibilizados a esses profissionais e eles estão quase sempre
auxiliando as decisões dos gestores.

7- A gestão do município de Palhoça pode ser considerado transparente, quanto a
divulgação das contas públicas?

Sim.

Quanto à divulgação

das contas públicas,

pode ser considerado

transparente. As contas pelo menos são publicadas em dia, conforme obriga a lei.

ANEXOS

ANEXO 1 — INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2001 do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TRIIIUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002 12001
Disciplina a elaboração, guarda e remessa, ao Tribunal
de Contas do Estado, de dados e informações com
vistas ao controle da gestão fiscal instituido pela Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, e dá
outras providências.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, usando do
poder que lhe foi conferido pelo art. 4 0 da Lei Complementar n° 202, de 15 de dezembro de 2000
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas), e para o exercício das atribuições de controle externo
definidas nos arts. 58 a 62 e 113 da Constituição Estadual, e nos arts. 1°, 26 e 27 da sua Lei
Orgânica, e CONSIDERANDO o disposto no art. 59, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04
de maio de 2000.
RESOLVE:
CAPiTULO I
DA ELABORAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GUARDA DOS INSTRUMENTOS
RELATIVOS À GESTÃO FISCAL
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL
Art. 10 0 Poder Executivo do Estado e dos Municípios elaborará, nos prazos
estabelecidos na LC 101/2000, e quando for o caso, em conformidade com os modelos indicados
nos Anexos da Portaria n° 470, de 20 de setembro de 2000, para os Estados, e da Portaria n° 471,
de 20 de setembro de 2000, para os Municípios, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional —
Ministério da Fazenda — STN/MF, ou conforme dispuser instrumento normativo que lhes venha
substituir, os seguintes demonstrativos:
I — Relatório Resumido da Execução Orçamentária de que tratam os arts. 52 e 53
da LC 101/2000;
II — Demonstrativo do desdobramento das receitas previstas no orçamento em
metas bimestrais de arrecadação referido no art. 13, da LC 101/2000;
III — Demonstrativo especificando as medidas de combate à evasão e
sonegação de tributos de sua competência, a quantidade e valores das ações ajuizadas para
cobrança da divida ativa, bem como a evolução do montante de créditos passíveis de cobrança
administrativa, que deve acompanhar o demonstrativo mencionado no inciso II, desta Instrução
Normativa, conforme previsto no art 13 da LC 101/2000;
IV
Relatório sobre projetos em execução e a executar, e demonstrativo das
despesas de conservação do patrimônio público realizadas e a realizar no exercício, encaminhado
ao Poder Legislativo até o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, conforme disposto
no art. 45, parágrafo único, da LC 101/2000;
—

V — Programação Financeira e o Cronograma Mensal de desembolso previstos no
art. 8° da LC 101/2000.
Art. 2° 0 Relatório Resumido da Execução Orçamentária de que trata o inciso I do
artigo anterior será composto de:
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I — Balanço Orçamentário elaborado na forma do Anexo I das Portarias STN/MF
N° 470, para o Estado, e STN/MF N° 471, para os Municípios, especificando, por categoria
econômica:
a) as receitas por fonte estimada devidamente atualizadas; arrecadadas e a
arrecadar;
b) as despesas por grupo de natureza, conforme estiver sujeito o ente segundo a

legislação em vigor, discriminando a dotação autorizada para o exercício; a despesa liquidada e o
saldo orçamentário;
II — demonstrativos da execução orçamentária, compreendendo:
a) a receita, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão
orçamentária inicial; a previsão atualizada para o exercício, segundo a metodologia de cálculo
adotada para orçar a receita; a receita arrecadada no bimestre; a receita arrecadada no exercício
e a previsão da receita a arrecadar, conforme o Anexo II das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF
n°471;
b) a despesa, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, conforme
estiver sujeito o ente segundo a legislação em vigor, com discriminação da dotação inicial; da
dotação autorizada para o exercício, incluidas as alterações orçamentárias, e das despesas
empenhadas, liquidadas e saldo orçamentário, no bimestre e no exercício, conforme o Anexo H
das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471;
C) a despesa, por função e subfunção, conforme o Anexo Ill das Portarias STN/MF

n° 470 e STN/MF n°471.
§ 1° 0 Relatório Resumido da Execução Orçamentária conterá, quando for o caso,
justificativas:
I — de limitação de empenho e indicação de recomposição de dotações, havidas
no período;
II — de frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação

e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
§ 2° Os valores referentes ao refinanciamento da divida mobiliária constarão
destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da divida,
conforme o Anexo IV das Portarias SIN/ME n° 470 e STN/MF n° 471.
§ 3° Acompanharão

o Relatório Resumido da Execução Orçamentária os

seguintes demonstrativos:
I — apuração da receita corrente liquida, na forma definida pelo art. 2°, inciso IV, da
LC 101/2000, sua evolução, assim como a previsão de sua arrecadação até o final do exercício,
expressas conforme o Anexo V das Portarias STN/MF n° 470 e 471, deduzindo-se também as
receitas provenientes do cancelamento de restos a pagar.

II — receitas e despesas previdenciárias, expressando sua movimentação
financeira e orçamentária, no bimestre e no exercício, conforme o Anexo VI das Portarias STN/MF
n° 470 e STN/MF no 471;
Ill — resultado primário, ao término do período, conforme o Anexo VII das Portarias
STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471;
IV — resultado nominal, ao término do período, conforme o Anexo VII-A - das
Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471;
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V — restos a pagar, detalhando, por Poder e órgão referidos no art. 20 da LC
101/2000 , os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar, conforme o Anexo
VIII das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471.
§ 4° 0 Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao último bimestre
do exercício sera acompanhado dos seguintes demonstrativos:

I — das operações de crédito realizadas e das despesas de capital orçadas,
empenhadas e liquidadas, com especi fi cação das despesas de capital autorizadas mediante
créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa. aprovadas pelo Poder Legislativo por
maioria absoluta, considerada a forma de apuração referida no art. 32, § 3 0 , da LC 101/2000 e no
Anexo IX das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471;
li — das projeções atuariais do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos, se o ente tiver adotado este regime em conformidade com as regras fixadas
pela Lei n° 9.717/98, elaborado na forma do Anexo X das Portarias STN/MF n° 470 e STNIMF n°
471;

III — da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos
recursos dela decorrentes, na forma do Anexo XI das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471.
Art. 3° 0 Relatório sobre projetos em execução e a executar, e o demonstrativo
das despesas de conservação do patrimônio público realizadas e a realizar no exercício, de que
trata o inciso IV, do art. 1° desta Instrução Normativa deve conter, no mínimo, as informações
seguintes:

I — projetos em execução e a executar, com dados suficientes a sua identificação,
discriminando:
a) data de inicio da execução do projeto;
b) valor atualizado do projeto;
c) em se tratando de obras, o volume executado no exercício e, sendo o caso, até
o término do exercício anterior, conforme medições atestadas pela autoridade responsável pelo
setor financeiro da unidade gestora em face da execução dos cronogramas físico-financeiros, e
pelo representante da Administração designado para acompanhar e fi scalizar a execução do
contrato, nos termos do art. 67 da Lei n° 8,666/93;
d) saldo de projetos a executar,
e) valor total das dotações consignadas no Orçamento e saldo apurado no
encerramento do exercício;
f) total de recursos disponíveis para novos projetos:
II — justificativa quanto a eventual atraso na execução de projetos, de forma
individualizada, e, em caso de obras, indicação da data em que a justi fi cativa foi publicada na
imprensa oficial, em cumprimento ao art. 8° c/c o art. 26, ambos da Lei n° 8.666/93;
III — atividades inerentes as dotações para despesas de conservação do
patrimônio público, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, com indicação do bem atendido
ou a atender, a natureza da benfeitoria e o valor correspondente a despesa realizada ou a
realizar.
Art. 4° Os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incisos II e Ill, da LC 101/2000
elaborarão, no final de cada quadrimestre, demonstrativo das admissões e contratações de
servidores e da contratação de mão-de-obra terceirizada, se havidas no período, especificando:
I — em relação as admissões e contratações de servidores:
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a) nome do servidor admitido ou contratado com indicação da nomenclatura e
classe do cargo ou emprego, conforme o Quadro de Pessoal;
b) indicação da lei de criação e de alteração, se houver, do Quadro de Pessoal a
que pertencer o cargo ou de lei autorizadora de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da
CF;
C) composição e valor da remuneração mensal;
II — em relação á contratação de mão-de-obra terceirizada:
a) descrição das atividades/serviços terceirizados e indicação do contrato;
b) quantidade de serviços contratados e a respectiva remuneração e encargos,
prazo de duração e valor do contrato.
Art. 5° Os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20, incisos II e Ill, da LC
101/2000 emitirão e publicarão, no prazo estabelecido nos arts. 54 e 55, § 2°, da referida Lei,
Relatório de Gestão Fiscal, em conformidade com os modelos indicados nos Anexos das Portarias
STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471.
§ 1° 0 Relatório de Gestão Fiscal emitido pelo Chefe do Poder Executivo conterá:
I — comparativo com os limites estabelecidos na LC 101/2000, dos seguintes
montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo as parcelas dos inativos e pensionistas,
conforme o Anexo XII das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471;
b) dividas consolidada e mobiliária, conforme o Anexo XIII das Portarias SIN/ME
n° 470 e STN/MF no 471;
c) concessão de garantias, conforme o Anexo XIV das Portarias STN/MF n° 470 e
STN/MF n°471;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, conforme o Anexo
XV das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471;
e) indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado
qualquer dos limites;
II — demonstrativo, no último quadrimestre, do montante das disponibilidades de
caixa, em 31 de dezembro, conforme o Anexo XVI das Portarias STN/MF n° 470 e SIN/ME n°
471;
Ill — demonstrativo, no último quadrimestre, da inscrição em restos a pagar, na
forma o Anexo XVII das Portarias STN/MF n° 470 e STN/MF n° 471, das despesas:
a) liquidadas;
b) empenhadas e não liquidadas;
IV — demonstrativo de que as operações de crédito por antecipação de receita
realizadas foram regularmente liquidadas, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de
dezembro, nos termos do art. 38, da LC 101/2000.
§ 2° 0 Relatório de Gestão Fiscal emitido pelo Presidente da Assembléia
Legislativa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Presidente do Tribunal de Contas, pelo
Procurador Geral de Justiça e pelo Presidente da Camara de Vereadores conterá as seguintes
informações:
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I — despesa total com pessoal, distinguindo as parcelas dos inativos
pensionistas;

e

II — indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado
qualquer dos limites a que esteja legalmente obrigado;
Ill — demonstrativo, no último quadrimestre, do montante das disponibilidades de
caixa em trinta e um de dezembro;
IV — demonstrativo, no último quadrimestre, da inscrição em restos a pagar, das
despesas:
a) liquidadas;
b) empenhadas e não liquidadas.
§ 3 0 0 Relatório de Gestão Fiscal será assinado:
I — no Poder Executivo Estadual, pelo Governador do Estado;
II — no Poder Legislativo Estadual, pelo Presidente da Assembléia Legislativa e
demais membros da Mesa Diretora;
Ill — no Poder Judiciário, pelo Presidente do Tribunal de Justiça e, se houver, pelos
demais membros do Conselho de Administração ou órgão equivalente, conforme normas internas
do Poder;
IV — no Tribunal de Contas do Estado, pelo Presidente do Tribunal de Contas;
V — no Ministério Público, pelo Procurador Geral de Justiça;
VI — no Poder Executivo Municipal, pelo Prefeito Municipal;
VII — no Poder Legislativo do Município, pelo Presidente da Câmara e demais
membros da Mesa Diretora;
VIII — em todos os Poderes e órgãos, conjuntamente com as autoridades referidas
nos incisos I a VII, conforme o caso, pelos responsáveis pela administração financeira e pelos
responsáveis pelo controle interno.
Art. 6° 0 Relatório de Gestão Fiscal, o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e os demonstrativos mencionados nos incisos II a V do art. 1 0 , e no art. 4°, desta
Instrução Normativa, serão cronologicamente arquivados em meio documental junto ao respectivo
Poder ou órgão, pelo prazo minimo de cinco anos a contar do primeiro dia do ano subseqüente ao
da sua elaboração.
§ 1° 0 Relatório de Gestão Fiscal será publicado no órgão oficial do Município ou
da Associação Municipal ou em jornal local ou da microrregião a que pertencer o Município, com
amplo acesso ao público, e a publicação dos demais demonstrativos referidos nesta Instrução
Normativa observará o disposto no art. 111, parágrafo único, da Constituição do Estado, com a
redação dada pela EC n° 21, de 10 de julho de 2000.
§ 2° 0 Tribunal de Contas poderá, a qualquer tempo, requisitar a remessa dos
documentos referidos no caput deste artigo ou promover as verificações que se fi zerem
necessárias em inspeções ou auditorias.
§ 3° Os comprovantes das publicações dos relatórios e demonstrativos referidos
nesta Instrução Normativa serão mantidos em arquivo pelo mesmo prazo fixado no parágrafo
anterior.
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CAPITULO II
DA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇÕES PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Seção
Da Remessa de Dados
Art. 7° 0 Poder Executivo do Estado remeterá ao Tribunal de Contas, até as datas
fixadas no Anexo I-A, integrante desta Instrução Normativa, dados dos Relatórios de Gestão Fiscal
e Resumido da Execução Orçamentária e dos demonstrativos referidos nos incisos II e V, do art.
1 0 , desta Instrução Normativa.
Art. 80 Os Presidentes da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do
Tribunal de Contas e o Procurador Geral de Justiça remeterão ao Tribunal de Contas, ate as datas
fixadas no Anexo 1-B, integrante desta Instrução Normativa, dados dos Relatórios de Gestão Fiscal
e Resumido da Execução Orçamentária e dos demonstrativos referidos nos incisos II e V. do art.
1 0 , desta Instrução Normativa.

Seção II
Da Remessa de Documentos
Art. 9° 0 Poder Executivo encaminhará ao Tribunal de Contas, até as datas
fixadas no Anexo I-A, integrante desta Instrução Normativa, por meio documental:
I — copia da ata da realização de audiência pública na Comissão Permanente da
Assembléia Legislativa, no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, para demonstração e
avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, nos termos do art. 9 0 , § 4°, da LC 101/2000, a partir
do exercício de 2002;
II — demonstrativo especificando as medidas de combate a evasão e a sonegação
de tributos de sua competência, a quantidade e valores das ações ajuizadas para cobrança da
divida ativa, bem como a evolução do montante de créditos passíveis de cobrança administrativa,
que deve acompanhar o demonstrativo mencionado no inciso 11, do art. 1°, desta Instrução
Normativa, conforme previsto no art. 13 da LC 101/2000;
Ill — relatório sobre projetos em execução e a executar, e o demonstrativo das
despesas de conservação do patrimônio público realizadas e a realizar no exercício,
encaminhados ao Poder Legislativo até o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentarias,
mencionados no inciso IV, do art. 1°, desta Instrução Normativa;
IV - demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-de-obra
terceirizada referidos no art. 4°, desta Instrução Normativa;

V — os balancetes mensais analíticos das empresas estatais dependentes;
VI — os balancetes mensais do razão analítico consolidados da Administração
Geral, da Administração Direta, das Autarquias, das Fundações e do Fundos.
Art. 10. Os titulares dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Presidente do Tribunal
de Contas e o Procurador Geral de Justiça remeterão ao Tribunal de Contas, por meio
documental, até as datas fi xadas no Anexo I-B, integrante desta Instrução Normativa:

- demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-de-obra
terceirizada referido no art. 4°, desta Instrução Normativa;
II - o balancete do razão analítico do último mês do quadrimestre.
Art. 11. 0 Poder Executivo encaminhará ao Tribunal de Contas, juntamente com a
Lei de Diretrizes Orçamentarias, na forma do art. 12 da Resolução n° TC-16/94, a partir do
exercício de 2002, os seguintes documentos elaborados de acordo com o art. 4°, §§ 1 0 e 2°, c/c o
art. 12, da LC '101/2000:
6
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I — Anexo de Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais;
II — Demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e da projeção da
receita para cs dois seguintes, acompanhado da metodologia de cálculo e das premissas
utilizadas.

CAPÍTULO III
DA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇÕES
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Seção I
Da Remessa de Dados
Art. 12. Os Prefeitos remeterão ao Tribunal de Contas, ate as datas fi xadas no
Anexo II, integrante desta Instrução Normativa, conforme o caso, dados dos Relatórios de Gestão
Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária, assim como dados que compõem os
demonstrativos referidos nos incisos II e V, do art. 10 desta Instrução Normativa.
Art. 13. Os titulares dos Poderes Legislativos Municipais, inclusive os que não
possuem autonomia financeiro-orçamentária, remeterão ao Tribunal de Contas os dados do
Relatório de Gestão Fiscal e os relativos 6 despesa com o Poder Legislativo, até as datas fixadas
no Anexo IV, integrante desta Instrução Normativa.
Art. 14. 0 Poder Executivo de Município com população inferior a cinqüenta mil
habitantes, que tenha exercido a opção de que trata o art. 63, incisos I e II , da LC 10112000,
remeterá ao Tribunal de Contas dados relativos ao Relatório de Gestão Fiscal e aos
demonstrativos previstos nos §§ 3° e 4 0 do art. 2°, desta Instrução Normativa, semestralmente, até
as datas fixadas no Anexo Ill, integrante desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O Poder Executivo do Município optante pela semestralidade que
ultrapassar os limites da despesa total com pessoal ou da divida consolidada, enquanto perdurar a
situação, estará sujeito as regras do art. 12, desta Instrução Normativa, conforme o caso, na
forma do disposto no art. 63, § 2°, da LC 101/2000.
Art. 15. Os Poderes Legislativos dos Municípios com população inferior a
cinqüenta mil habitantes, inclusive aqueles que não disponham de autonomia financeiroorçamentária, que tenham exercido a opção de que trata o art. 63, I e II, da LC 101/2000, devem
encaminhar os dados relativos ao Relatório de Gestão Fiscal e aos demonstrativos previstos nos
§§ 3° e 4° do art. 2 0 , desta Instrução Normativa, semestralmente, até as datas fixadas no Anexo V,
integrante desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. 0 Poder Legislativo do Município optante pela semestralidade
que ultrapassar os limites da despesa total com pessoal. enquanto perdurar a situação, estará
sujeito as regras do art. 13, desta Instrução Normativa, conforme o caso, na forma do disposto no
art. 63, § 2 0 , da LC 101/2000.
Art. 16. Os Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes que
optarem pela faculdade expressa no art. 63 da LC 101/2000, devem encaminhar ao Tribunal de
Contas copia co ato de formalização da opção, no prazo de trinta dias a contar de sua publicação.
Parágrafo único. A opção pela divulgação semestral é do Município, devendo ser
única para os Poderes Executivo e Legislativo.
Seção II
Da Remessa de Documentos
Art. 17. 0 titular do Poder Executivo do Município encaminhará ao Tribunal de
Contas, até as datas fixadas nos Anexos II e III, integrante desta Instrução Normativa, conforme o
caso, por meio documental:
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I — copia da ata da audiência pública perante a Comissão Permanente da Camara
de Vereadores, realizada até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, para demonstração
e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, nos termos do art. 9°, § 4°, da LC 101/2000;
II — demonstrativo especificando as medidas de combate a evasão e a sonegação
de tributos de competência do Município, a quantidade e valores das ações ajuizadas para
cobrança da divida ativa, bem como a evolução do montante de créditos passíveis de cobrança
administrativa, que deve acompanhar o demonstrativo mencionado no inciso II, do art. 1°, desta
Instrução Normativa, conforme previsto no art. 13 da LC 101/2000;
Ill — relatório sobre projetos em execução e a executar, e o demonstrativo das
despesas de conservação do patrimônio público realizadas e a realizar no exercicio,
encaminhados ao Poder Legislativo até o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentarias,
mencionados no inciso IV, do art. 1 0 , desta Instrução Normativa;
IV - demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-de-obra
terceirizada referidos no art. 4°, desta Instrução Normativa;

Parágrafo único.
0 demonstrativo referido no inciso IV deste artigo será
encaminhado, também, pelos Presidentes das Câmaras de Vereadores.
Art. 18. 0 titular do Poder Executivo do Município encaminhará ao Tribunal de
Contas, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma do art. 21 da Resolução n°
TC-16/94, a partir do exercício de 2002, os seguintes documentos elaborados de acordo corn o
art. 4°, §§ 1° e 2°, c/c o art. 12, da LC 101/2000:
I - Anexo de Metas e Riscos Fiscais;

li - Demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e da projeção da
receita para os dois seguintes, acompanhado da metodologia de cálculo e das premissas
utilizadas.
Parágrafo único. O Município com população inferior a cinqüenta mil habitantes
que optar pela faculdade prevista no art. 63, III, da LC 101/2000, encaminhará ao Tribunal de
Contas na data prevista no art. 21 da Resolução N° TC-16/94 os documentos mencionados nos
incisos I e II deste artigo, a partir do exercício de 2005, juntamente com a Lei de Diretrizes
Orçamentarias para o exercício subseqüente.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19. Os dados que compõem os demonstrativos referidos nos arts. 7° e 8°, e 12
a 15 desta Instrução Normativa serão remetidos ao Tribunal de Contas por meio informatizado.
sem prejuízo da remessa de outros dados ou documentos que se fizerem necessários para
verificação do cumprimento da LC 101/2000, quando solicitados pelo Tribunal.

§1° Pelo menos 15 (quinze) dias antes dos prazos finais de remessa estabelecidos
nos Anexos iN:egrantes desta Instrução Normativa, o Tribunal de Contas disponibilizara os meios
necessários para recepção dos dados pela Internet ou outro meio eletrônico que vier a adotar.
§ 2° Não cumprido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, fi cam os
respectivos prazos de remessa de dados automaticamente prorrogados até se completar quinze
dias contados da efetiva disponibilização dos meios informatizados.
§ 3° Os meios para recepção informatizada dos dados serão definidos e alterados
por ato do Presidente do Tribunal de Contas.
Art. 20. Os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20, II e Ill, da LC
101/2000 encaminharão ao Tribunal de Contas, na data fixada nos calendários estabelecidos nos
anexos integrantes desta Instrução Normativa, Demonstrativo das Despesas Realizadas com os
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Serviços de Terceiros de que trata o art. 72 da LC 101/2000, relativas aos exercícios de 2001,
2002 e 2003, na forma do Anexo XVIII, das Portarias STN/MF n° 470 e SIN/ME n° 471.
Art. 21. 0 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de que trata o
Anexo 8 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, identificará operações de limitação de empenho
(redução de dotação) e de recomposição de dotações orçamentárias, procedidas nos termos do
art. 9 0 e seu §1°, da LC 101/2000.
Art. 22. A partir do exercício de competência de 2001, as contas prestadas
anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 20 da Resolução n° TC-16, de
21 de dezembro de 1994, deverão expressar, de forma consolidada, as contas de todos os órgãos
e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do respectivo ente, em cumprimento às
disposições da Lei n° 4.320/64, e da LC 101/2000.
Art. 23. 0 demonstrativo da despesa, por função e subfunção, previsto no art. 2°,
inciso II, letra c, desta Instrução Normativa será elaborado pelos Municípios a partir do exercício
de 2002, nos termos da Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e
Gestão.
Art. 24. Os documentos referidos nos arts. 9°, 10 e 17 desta Instrução Normativa,
a critério do Tribunal de Contas, poderão ser remetidos por meio informatizado, conforme
orientações tempestivamente disponibilizadas para as Unidades Gestoras.
Art. 25. A infração a qualquer dispositivo desta Instrução Normativa, bem como a
prestação de informações incorretas ou incompletas, poderá sujeitar o responsável ao pagamento
de multa consoante disciplina imposta pelo art. 70, VII, da Lei Complementar Estadual n° 202, de
15 de dezembro de 2000.
Art. 26. Ficará sujeito à multa de trinta por cento de seus vencimentos anuais,
prevista no art. 5°, § 1°, da Lei Federal N° 10.028, de 19 de outubro de 2000, o responsável que
não publicar e divulgar o Relatório de Gestão Fiscal nos prazos previstos no art. 55, § 2°, da LC
101/2000, assim como não encaminhá-lo ao Tribunal de Contas, por meio documental, quando
expressamente solicitado.
Art. 27. Ficam revogadas a Resolução n° TO — 11/00, e as demais disposições em
contrário.

Art. 28. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, em 08 de outubro de 2001.

(Publicada no

Diário O fi cial

do Estado n° 16.765, 15 1 10 12001, páginas 40 a 43)
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ANEXO I - A
PRAZOS PARA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇÕES PELO PODER EXECUTIVO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Prazo
para
PrevisSo
DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS ABAIXO
remes
na LRF

sa

05/Fey 1 —Relatório de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre do exercício anterior
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6° Bimestre do exercício anterior
3 — Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do ultimo
bimestre do exercício anterior
4 —Demonstrativo do cronograma de execução mensal de desembolso
5 —Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-de-obra terceirizada do 3 0
Quadrimestre do exercício anterior — documental
6 —Demonstrativo das despesas com serviços de terceiros do exercício anterior, exigido ate 2003
7 —Demonstrativo do desdobramento das receitas previstas no orçamento em metas bimestrais de
arrecadação
8 — Medidas de combate a evasão e a sonegação de tributos: quantidade e valores das ações
ajuizadas para cobrança da divida ativa e evolução do montante de créditos passíveis de cobrança
administrativa —documental
9— Balancetes mensais anallbcos das empresas estatais dependentes (6° Bimestre) — documental
10—balancetes mensais do razão analítico consolidados da Administração Geral, da Administração
Direta, das Autarquias, das Fundações e do Fundos — documental
05/Abr 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentaria relativo ao 10 Bimestre
2 — Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 1°
Bimestre
3 —Ata da audiência pública no final do mês de fevereiro (a partir de 2003) para demonstração e
avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do último quadrimestre do exercício anterior
documental
4 Balancetes mensais anallticos das empresas estatais dependentes (6° Bimestre) — documental
5— balancetes mensais do razão analítico consolidados da Administração Geral, da Administração
Direta, das Autarquias, das Fundações e do Fundos — documental
20/Abr 1 — Relatório sobre projetos em execução e a executar, e demonstrativo das despesas de
conservação do património público realizadas e a realizar no exercício — documental

arts. 54 e
55
art. 52
art. 53 e
10
art. 8°
art. 18, §1°
art. 72
art. 13
art. 13

art. 52
art. 53
art. 9°, §4°

—

—

art. 45,
paragrafo
único

05/Jun 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 1° Quadrimestre
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2° Bimestre
3 — Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2°
Bimestre
4— Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-de-obra terceirizada do 1°
Quadrimestre — documental
5 —Ata da audiência pública, no final do mês de maio, para demonstração e avaliação do cumprimento
das Metas Fiscais do primeiro quadrimestre do exercído— documental
6— Balancetes mensais analfticos das empresas estatais dependentes (6° Bimestre) — documental
7— balancetes mensais do razão analítico consolidados da Administração Geral, da Administração
Direta, das Autarquias, das Fundações e do Fundos — documental
05/Ago 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3° Bimestre
2— Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 3°
Bimestre
3— Balancetes mensais analíticos das empresas estatais dependentes (6 0 Bimestre) — documental
4— balancetes mensais do razão analítico consolidados da Administração Geral, da Administração
Direta, das Autarquias, das Fundações e do Fundos — documental
05/Out 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4° Bimestre
3— Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 4°

Bimestre
4 — Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-de-obra terceirlzada do 2°
Quadrimestre — documental
5 — Ata da audiência pública realizada no final do mês de setembro, para demonstração e avaliação
do cumprimento das Metas Fiscais do segundo quadrimestre do exercício — documental
6— Balancetes mensais analíticos das empresas estatais dependentes (6° Bimestre) — documental
7—balancetes mensais do razão analítico consolidados da Administração Geral, da Administração
Direta, das Autarquias, das Fundações e do Fundos — documental
05/Dez 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 50 Bimestre
2 — Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 5°
Bimestre
3 — Balancetes mensais analíticos das empresas estatais dependentes (6° Bimestre) — documental
4 — balancetes mensais do razão analítico consolidados da Administração Geral, da Administração
Direta, das Autarquias, das Fundações e do Fundos — documental

arts. 54 e
55
art. 52
art. 53
art. 18, §1°
art. 9°, §4°

art. 52
art. 53

arts. 54 e
55
art. 52
art. 53
art. 18, §1°
art. 90 , §4°

art. 52
art. 53
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ANEXO I - B
PRAZOS PARA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS PODERES LEGISLATIVO
JUDICIÁRIO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ESTADO
Prazo para
remessa

DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS ABAIXO

E

Previsão na
LRF
arts. 54 e 55
art. 18, §1°

05/Fey 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre do exercicio anterior
2— Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deobra terceirizada do 3° Quadrimestre do exercício anterior— documental
3— Demonstrativo das despesas com serviços de terceiros do exercício anterior, art. 72
exigido até 2003
4 Balancete do razão analItico correspondente ao Ultimo mês do 3°
—

Quadrirnestre do exercicio anterior — Documental
05/Jun 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 1° Quadrimestre
2 — Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deobra terceirizada do 1° Quadrimestre — documental
3 — Balancete do razão analitico correspondente ao último mós do 1°
Quadrimestre — Documental
05/Out 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre
2— Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deobra terceirizada do 2° Quadrimestre — documental
3— Balancete do razão analitico correspondente ao último mós do 2°
Quadrimestre — Documental

arts. 54 e 55
art. 18, §1°

arts. 54 e 55
art. 18, §1°
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ANEXO II
PRAZOS PARA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇ ÕES PELOS MUNICÍPIOS
Prazo para
DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS ABAIXO
remessa
05/Fev 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre do exercício anterior
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentaria referente ao 6° Bimestre do
exercício anterior
3 — Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução
Orçamentaria do Ultimo Bimestre do exercício anterior
4— Demonstrativo do cronog rama de execução mensal de desembolso
5 — Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deobra terceirizada do 3° Quadrimestre do exercício anterior — documental
6— Demonstrativo das despesas com serviços de terceiros do exercício anterior,
exigido ate 2003.
7 — Demonstrativo do desdobramento das receitas previstas no orçamento em
metas bimestrais de arrecadasao
8 — Medidas de combate a evasão e a sonegação de tributos; quantidade e
valores das ações ajuizadas para cobrança da divide ativa e evolução do
montante de créditos passiveis de cobrança administrativa — documental
05/Abri — Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 1° Bimestre
2— Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 1° Bimestre
3 — Comprovante da realização de audiência pública no final do mitts de fevereiro
(a partir de 2003) para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas
Fiscais do último quadrimestre do exercicio anterior— documental
20/Abr 1 — Relatório sobre projetos em execução e a executar, e demonstrativo das
despesas de conservação do patrimônio público realizadas e a realizar no
exercicio — documental
05/Jun 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 1° Quadrimestre
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2° Bimestre
3— Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução
Orçamentaria do 2° Bimestre
4— Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deobra terceirizada do 1° Quadrimestre — documental
5 — Comprovante da realização de audiência pública no final do mês de maio
para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do primeiro
quadrimestre do exercício — documental
05/Ago 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3° Bimestre
2— Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução
Orçamentaria do 3° Bimestre
05/Out 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 4° Bimestre
3 — Demonstrativo que acompanham o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 4 ° Bimestre
4— Demonstrativos das admissões e contratações de servidores e de mão-deobra terceirizada do 2° Quadrimestre — documental
5— Comprovante da realização de audiência pública no final do mês de
setembro para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do
segundo quadrimestre do exercicio — documental
05/Dez 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 5° Bimestre
2 — Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 5° Bimestre

_ .
Previsao na
LRF
arts. 54 e 55
art. 52
art. 53 e § 1°
art. 8°
art. 18, §1°
art. 72
art. 13
art. 13

art. 52
art. 53
art. 9°, §4°

art. 45,
parágrafo
único
arts. 54 e55
art. 52
art. 53
art. 18, §1°
art. 9°, §4°

art. 52
art. 53
arts. 54 e 55
art. 52
art. 53
art. 18, §1°
art. 9°, §4°

art. 52
art. 53
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ANEXO Ill
PRAZOS PARA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇÕES PELO PODER EXECUTIVO DOS MUNICIPIOS
COM POPULAÇÃO INFERIOR A 50 MIL HABITANTES QUE OPTAREM PELA DIVULGAÇÃO SEMESTRAL
ESTABELECIDA NO ART. 63 DA LC 101/2000
Prazo para
Previsão na
DADOS E INFORMAÇÕES FtELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS ABAIXO
remessa
LRF
05/Fey 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 2° Semestre do exercício anterior
arts. 54 e 55
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6° Bimestre do art. 52
exercício anterior
3— Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2°
art. 53 e § 10
Semestre do exercício anterior
4— Demonstrativo do cronograma de execução mensal de desembolso
art. 8°
5— Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deart. 18, §1 0
obra terceirizada do 2° Semestre — documental
6— Demonstrativo das despesas com serviços de terceiros do exercício anterior, art. 72
exigido ate o exercício de 2003
7— Demonstrativo do desdobramento das receitas previstas no orçamento em
art. 13
metes bimestrais de arrecadação
8 — Medidas de combate á evasão e A sonegação de tributos; quantidade e art. 13
valores das ações ajuizadas para cobrança da divida ativa e evolução do
montante de créditos passíveis de cobrança administrativa — documental
05/Abr 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 1° Bimestre
art. 52
2— Comprovante da realização de audiência pública no final do mês de fevereiro art. 9°, §4°
(a partir de 2007) para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas
Fiscais do Ultimo quadrimestre do exercicio anterior — documental
20/Abr 1 — Relatório sobre projetos em execução e a executar, e demonstrativo das
art. 45,
despesas de conservação do património público realizadas e a realizar no
parágrafo
exercício — documental
único
05/Jun 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2° Bimestre
art. 52
2 — Comprovante da realização de audiência pública no final do mils de maio (a art. 9°, §4°
partir de 2006) para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas
Fiscais do primeiro quadrimestre do exercicio — documental
05/Ago 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 1° Semestre
arts. 54 e 55
2— Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3° Bimestre
art. 52
3— Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1°
art, 53 e § 1°
Semestre
4— Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deart. 18, §1°
obra terceirizada do 10 Semestre — documental
05/Out 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4° Bimestre
art. 52
2— Comprovante da realização de audiência pública no final do mês de
art. 9°, §4°
setembro (a partir de 2006) para demonstração e avaliação do cumprimento das
Metas Fiscais do segundo quadrimestre do exercício — documental
05/Dez 1 — Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5 0 Bimestre
art. 52
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ANEXO IV
PRAZOS PARA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇÕES PELO PODER LEGISLATIVO DOS
MUNICIPIOS
Prazo para
Previsão na
DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS ABAIXO
remessa
LRF
05 Fey 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre do exercício anterior
arts. 54 e 55
2 — Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deart. 18, §1 0
obra terceirizada do 3° Quadrimestre do exercício anterior— documental
3— Demonstrativo das despesas com serviços de terceiros do exercício anterior, art. 72
exigido até o exercício de 2003
4— Demonstrativo das despesas com o Poder Legislativo no exercício anterior
art. 59, V
05/Jun 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 1° Quadrimestre
arts. 54 e 55
2— Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de mão-deart. 18, §1°
obra terceirizada do 1° Quadrimestre — documental
05/Out 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre
arts. 54 e 55
2— Demonstrativos das admissões e contratações de servidores e de mão-de- art. 18, §1°
obra terceirizada do 2° Quadrimestre — documental
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ANEXO V
PRAZOS PARA REMESSA DE DADOS PELO PODER LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS COM
POPULAÇA0 INFERIOR A CINQÜENTA MIL HABITANTES QUE OPTAREM PELA DIVULGACAO
SEMESTRAL ESTABELECIDA NO ART. 63 DA LC 101/2000
Prazo para
Previsão na
DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS ABAIXO

remessa
05/Fey 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 2° Semestre do exercício anterior
2— Demonstrativo da admissão e contratação de servidores e de mão-de-obra
terceirizada do 2° Semestre do exerci cio anterior — documental
3— Demonstrativo das despesas com serviços de terceiros do exercicio anterior,
exigido até 2003
4 - Demonstrativo das despesas com o Poder Legislativo no exercido anterior
05/Ago 1 — Relatório de Gestão Fiscal do 1° Semestre
2 Demonstrativo de admissão e contratação de servidor e de mão de obra
terceirizada do 1° Semesxre — documental
—

-

-

LRF

arts. 54 e 55
art. 18, §1 0
art. 72
art. 59, VI
arts. 54 e 55
art. 18, §1 0
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ANEXO 2 — Instrução Normativa n°. 04/2004 do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

101

71fi
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA GERAL — SEG
Coordenação de Controle de Decisões — CODE

'utilicado no DOE n2
de _22_1. ,k_G

211,

Divisão de Elaboração das Decisões — DIDEC

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. TC-0412004
Institui o Sistema de Fiscalização Integrada de
Gestão - e - SFINGE, dispõe sobre a remessa de
dados e informações por meio informatizado pelas
unidades gestoras das Administrações do Estado
e dos Municípios de Santa Catarina, pertinentes
ao controle externo exercido pelo Tribunal de
Contas do Estado, e da outras providências.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição
Estadual, arts. 58 a 62 e 113, e pela Lei Complementar n. 202, de 15 de dezembro
de 2000, especialmente, em seus arts. 3° e 4°,

RESOLVE:

Art. 1° Fica instituído o Sistema de Fiscalização Integrada de
Gestão - e-SFINGE, instrumcnto dcstinado ao aperfeiçoamento da gestão do
controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado.
Art. 2° A partir do exercício de 2005 a remessa pelos gestores
das unidades da Administração Pública, no âmbito estadual e municipal, de dados e
informações requeridas pelo Tribunal de Contas se fará por meio da rede mundial de
computadores, com utilização do Sistema e- SFINGE, salvo os casos especificados
em normas próprias.
Art. 3° Ficam estabelecidos os seguintes prazos para remessa
dos dados e informações:
I - até o 35° (trigésimo-quinto) dia, contados do ultimo dia de
cada bimestre do ano civil;
II - a cada evento, para os dados e informações de que trata a
Instrução Normative n. TC-01/2002:
III - nos prazos estabelecidos ode Instrução Normativa n.
TC-01/2003, alterada pela Instrução Normativa n. TC-01/2004, para os dados e
informações nela previstos.
Art. 4° As instruções, procedimentos e conteúdo dos dados e
informações a serem remetidas ao Tribunal por meio informatizado serão detalhadas
em instrumentos editados por ato da Presidência do Tribunal de Contas.
PNO-04/06237697
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DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA GERAL — SEG

Coordenação de Controle de Decisões — CODE
Divisão de Elaboração das Decisões — DIDEC

Art. 5° A remessa inicial por meio do Sistema e-SFINGE se fará
a partir da disponibilização do modulo "e -SFINGE-Captura"eIo ribunal de Contas
as unidades gestoras.
Art. 6° Esta Instrução Normativa tra em igor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de lc\ de janeiro de 20
em contrario.

Art. 7° F am revogadas

PRESIDENTE

Luiz Roberto Herbst

LeeD
José Carlos Pa eco

Mattos Balsini

(art. 86, caput, da LC n. 202/2000)

FUI PRESENTE

PROCURADOR

-

Márcio de SoLia Rosil
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