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RESUMO

A administração pública brasileira, em especial a municipal, está vivendo um momento de
transformação, por conta de sua fama de ineficaz e corrupta. Por isso, a cada dia, há a
necessidade de melhorar o controle e a transparência das contas públicas. O objetivo geral da
pesquisa é analisar a implantação do CIC, a partir da promulgação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, nas contas públicas municipais. Na medida em que os municípios foram adquirindo
autonomia ao longo da história, em especial com a promulgação da Constituição de 1988,
surgiu uma maior demanda de controle do dinheiro público, que resultou na sanção da Lei de
Responsabilidade Fiscal (2000), que estabeleceu maior ênfase no controle interno e maior
eficácia no planejamento dos recursos públicos. Quanto aos fins, o método escolhido foi o da
abordagem documental, qualitativa e quantitativa. Os documentos pesquisados foram as
Prestações de Contas Anuais, mais especificamente as despesas com pessoal, saúde e
educação, e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Quanto aos meios, adotou-se um
estudo em profundidade na Prefeitura Municipal de Brumadinho e na Prefeitura Municipal de
Ibirité. Além da pesquisa documental, a dissertação usou informações extraídas de
questionários semiestruturados, para complementar a coleta de dados. A influência do
controle interno nas áreas de Pessoal, Saúde e Educação depois da promulgação da LRF foi
medida por meio do estudo dos elementos que compõem o IRFS (Índice de Responsabilidade
Fiscal e Social), da situação dos gasto com pessoal e a dívida fundada, do comportamento
financeiro dos municípios, por meio da análise dos indicadores gerais extraídos das
demonstrações contábeis, e, por último, da análise do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH). A partir desse contexto chega-se à conclusão de que houve, sim, uma melhora no
controle das contas públicas. Mas, para sua eficácia e, consequentemente, a do controle
interno, seria necessária a maior participação da sociedade como agente fiscalizador. O
controle interno das contas públicas será executado de forma mais eficiente se houver o
interesse de todos os envolvidos no processo de gestão.

Palavras-chave: Administração pública municipal. Controle interno. Lei de responsabilidade
fiscal. Contas públicas.

ABSTRACT

The Brazilian government especially municipal, is experiencing a transformation, with a
reputation for ineffective and corrupt , and therefore, every day, there is need to improve the
control and transparency of public accounts . The overall objective of the research is to
analyze the implementation of the CIC, since the enactment of the Fiscal Responsibility Law ,
on the municipal public accounts. To the extent that municipalities have acquired autonomy
throughout history , especially since the 1988 Constitution came a greater demand for control
of public money, which resulted in the enactment of the Fiscal Responsibility Law (2000),
establishing greater emphasis on internal control and greater efficiency in the planning of
public resources. As for the purpose , the method chosen was the documentary, qualitative
and quantitative approach . Respondents documents are the Annual Accounts benefits ,
specifically the cost of health personnel , education and the Human Development Index
(HDI). As for the media, was adopted in-depth study in the Municipality of Brumadinho and
City Hall Ibirité. In the documentary research, the dissertation used information extracted
from semi-structured questionnaires to complement data collection. The influence of internal
control in the areas of personnel, health and education after the promulgation of the LFR was
measured through studies of the components of the IFRS (Index of Fiscal and Social
Responsibility), the situation of spending on personal founded and debt, the financial behavior
of municipalities by analyzing the general indicators extracted from the financial statements ,
and finally an analysis of the Human Development Index (HDI). From this context comes to
the conclusion that there was rather an improvement in the control of public accounts, but to
be effective, and hence the internal control, greater participation of society as a supervisory
agent. The control would be required internal public accounts can be run more efficiently if
the interests of all those involved in the management process.

Keywords: Public administration municipal. Internal control. Fiscal responsibility law. Public
accounts, Brumadinho. Ibirité.
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1 INTRODUÇÃO

A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, também conhecida como "Lei de
Responsabilidade Fiscal", foi responsável por diversas mudanças nas finanças públicas
brasileiras. Em vigor desde 2000, busca criar um compromisso maior com a gestão fiscal
responsável e com o equilíbrio das contas públicas. Além disso, introduziu novos mecanismos
de controle e transparência nas contas públicas, impondo restrições a seus administradores
(Calau & Fortis, 2006).

As transformações tecnológicas, que fizeram crescer o comércio internacional, e a exigência
de uma sociedade com novos patamares de consumo paralisaram o Estado, que se revelou
incapaz de atender aos anseios da população, acabando por perder autonomia diante das
políticas macroeconômicas.

Em um quadro de incapacidade do Estado, altos índices de inflação e instabilidade do
mercado internacional, o Brasil iniciou a Reforma do Estado, primeiramente no governo
Fernando Collor de Mello e posteriormente, com mais intensidade, no governo Fernando
Henrique Cardoso, com a criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
(PDRA) e do Plano Real, pelo qual foi possível controlar a inflação.

Com a reforma do Estado, foram introduzidas várias modificações, por exemplo: fim do
regime jurídico único e da isonomia de remunerações, alterações no período de estágio
probatório e demissão por falta de desempenho ou excesso de gastos (60% da receia corrente
líquida [RCL]), fixação de um teto único de remuneração para todo o País e desvinculação
entre civis e militares para efeito dos reajustes.

Nesse contexto, foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio para regulamentar
uma série de questões relacionadas à administração pública brasileira e assegurar à sociedade
um controle maior sobre os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Estes terão que obedecer, sob pena de severas sanções, aos princípios do
equilíbrio das contas públicas, de gestão orçamentária e de responsabilidade financeira, além
de ser eficiente, eficaz e, sobretudo, transparente. Entretanto, à época, a preocupação maior
era com o endividamento público, que poderia comprometer a estabilidade econômica trazida
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pelo Plano Real. Todas essas mudanças só teriam sentido com um controle maior das contas
públicas.

Com a Constituição Federal de 1988, a descentralização passou a constituir-se em um dos
principais meios da reforma do setor público. Nesse contexto, os municípios ganharam maior
importância e maiores responsabilidades. A Constituição de 1988, em seu art. 18, definiu um
novo tipo de arranjo federativo, em que os municípios passaram a possuir maior autonomia
política e administrativa, mas, em contrapartida, aumentou a cobrança por maior transparência
e controle das contas públicas.

Os municípios passaram a enfrentar um duplo desafio: assegurar as condições mínimas de
bem-estar social a suas populações (função welfare); e promover o desenvolvimento
econômico, com base em ações de âmbito local, em parceria com a sociedade civil (função
desenvolvimentista). Para isso acontecer, precisavam de pessoas qualificadas para atender ao
público com eficácia e eficiência, garantindo qualidade e transparência na prestação dos
serviços públicos.

O controle na administração pública foi viabilizado pela sistematização do Plano Plurianual,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Esta foi considerada
um dos aspectos fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao criar o Relatório
de Acompanhamento da Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária,
além da obrigatoriedade de sua publicação. O controle foi melhorado pela maior transparência
e pela qualidade das informações, exigindo uma fiscalização mais efetiva e contínua dos
Tribunais de Contas.

Com relação à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, a Constituição
Federal de 1988, em seu art. 70, estabelece que no caso da União e das entidades da
administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder. Quanto à fiscalização dos governos estaduais, distrito federal e dos municípios
esta passou a ser dos Tribunais de Contas estaduais e municipais, conforme Art. 75 da
Constituição Federal (Constituição, 1988)
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A LRF fundamenta-se em princípios como o de planejamento, transparência e participação
popular. A participação popular, alicerce do controle social, depende fortemente da
transparência das ações governamentais e das contas públicas, pois sem informações as
decisões são prejudicadas. Nesse sentido, transparência é um conceito mais amplo do que
publicidade, porque uma informação pode ser pública, mas não ser relevante, confiável,
tempestiva e compreensível.
1.1 Justificativa
Esta pesquisa se justifica em função da importância da administração dos municípios para a
população brasileira.
No início dos anos de 1990, alguns países adotaram um conjunto de medidas que visavam
garantir o equilíbrio de suas contas públicas e de sua política macroeconômica.

O Brasil foi influenciado pelo Consenso de Washington, que fomentou os processos de
redução do Estado, privatização e abertura econômica no País. Neste período, o governo já
demonstrava a preocupação com a modernização administrativa e, principalmente, com o
combate à inflação.
Outro ponto abordado foi a descentralização. Neste cenário, os municípios assumiram grande
importância. O movimento de descentralização tem sido uma estratégia utilizada tanto pelo
processo de redemocratização quanto pela reforma do Estado, favorecendo as transferências
de poder e os recursos e atribuições para os governos locais. Os municípios, após a
Constituição de 1988, passaram a possuir mais autonomia política e administrativa e, ao
mesmo tempo, tiveram que assumir novos encargos na área social, como promover o
desenvolvimento econômico em sua área de abrangência e aceitar aprofundar a democracia.
Contudo, não estavam preparados para desempenhar esse novo papel, seja por alguns traços
históricos da administração pública brasileira, que precisavam ser superados pelas esferas de
governo, seja pelas dificuldades dos próprios governos locais, principalmente quanto ao
aspecto técnico-administrativo, mais deficitário se comparado com o dos estados e da União.
Nos municípios reside a base para se administrar o país. Eles têm que promover o
desenvolvimento local, gerir recursos de diferentes naturezas e proporcionar qualidade na
prestação dos serviços públicos. É neles que o cidadão vive e se realiza.
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Os municípios de Minas Gerais com menos de 50.000 habitantes representam 93% de todo o
estado. O resultado em profundidade em pelo menos um município com esse enquadramento
populacional torna-se relevante pela demonstração de como o Controle Interno
Governamental (CIG) está sendo praticado e qual o impacto que ele provoca na gestão
governamental. Por essas razões, o município tem a obrigação de acompanhar a execução das
contas públicas, até mesmo porque vive em contato constante com os agentes políticos locais.

A LRF estabelece, em seu art. 67, a criação dos Conselhos de Gestão Fiscal, formados por
representantes do governo e da sociedade civil, para o acompanhamento e a avaliação
permanente da política e da operação do sistema de gestão fiscal (Lei complementar 101,
2000).

Outro importante instrumento de controle é a Lei das Licitações (Lei 8.666, 1993), a qual
regulamenta o disposto no art. 37 da Constituição Federal, que define a licitação como forma
de contratação de obras, serviços e alienações.

Com este trabalho pretende-se incentivar o controle das contas públicas. Como outra razão,
destaca-se o fato de o autor trabalhar na administração pública municipal há 17 anos e
conviver com as influências dessas mudanças em vários municípios do estado. Ressalta-se
que, para que tais mudanças efetivamente aconteçam, é preciso que haja fiscalização por parte
da sociedade. Nesse sentido, particular atenção é dedicada à aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal no município de Brumadinho, onde o pesquisador reside desde 1985,
e ao município de Ibirité, onde exerce a função de consultor contábil e financeiro, como
funcionário, desde 2001. A Prefeitura de Brumadinho tem uma arrecadação prevista para o
exercício de 2014 da ordem de R$ 200.000.000,00. Segundo a presidente da Fundação João
Pinheiro Marilena Chaves, o município tem a sétima maior renda percapta de Minas Gerais,
sendo necessário, assim, grande controle e transparência das contas públicas (Renda per capia
de Brumadinho, 2011).

Ainda não se conhece bem em que medida a Lei de Responsabilidade Fiscal contribuiu para o
controle da gestão das contas públicas dos municípios brasileiros e mineiros. Assim, esta
pesquisa irá auxiliar na elucidação desta questão, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal
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(LRF) foi criada para contribuir para a melhoria do processo de planejamento e para melhorar
o controle da administração pública municipal e a qualidade do gasto público.
Partindo dessa preocupação, a questão geradora que orienta a pesquisa é: Como foi
implantado o controle das contas públicas e qual é a influência das áreas de Pessoal, Saúde e
Educação depois da promulgação da LRF nos municípios de Brumadinho e Ibirité? O período
considerado compreende janeiro de 2001 a dezembro de 2012.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
O objetivo geral da pesquisa é: Analisar a implantação do CIG, a partir da promulgação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre as contas públicas municipais.
1.2.1 Objetivos específicos
a) Descrever e discutir a influência do CIG/LRF sobre as despesas de pessoal;
b) Descrever e discutir o cumprimento das metas previstas para educação em relação
ao CIG/LRF;
c) Investigar a relação prática do controle interno e da LRF na gestão da saúde
municipal quanto à utilização de recursos públicos.
A pesquisa está estruturada em seis seções, incluindo esta Introdução.
Na segunda seção, descreve-se a atuação do Controle Interno na administração pública
municipal e a atuação do Estado desde a “Idade do Ouro” até a crise da falência dos modelos
burocráticos de administração.
Na terceira seção, aborda-se a metodologia utilizada para a caracterização da pesquisa,
compreendendo as unidades de observação, a técnica de coleta de dados e a estratégia de
análise e tratamento dos dados.
Na quarta e na quinta seções trata-se da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal,
respectivamente nos municípios de Brumadinho e Ibirité.
Na sexta-seção, formulam-se as considerações finais.
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E CONTROLE DAS CONTAS
PÚBLICAS
Procurando responder à questão geradora da nossa pesquisa - Como foi implantado o controle
das contas públicas e qual é a influência das áreas de Pessoal, Saúde e Educação depois da
promulgação da LRF nos município de Brumadinho e Ibirité? - esta seção explana,
brevemente, como foi o desenvolvimento da administração pública municipal no decorrer da
história, como forma de demonstrar sua importância para o desenvolvimento social e
econômico das sociedades, ambiente no qual o Controle Interno Governamental (CIG) está
inserido.

Uma das palavras mais utilizadas atualmente na administração pública municipal é
planejamento. Nas últimas décadas, a administração pública brasileira tem vivido um intenso
processo de transformação, sob a influência da redemocratização do País e da Reforma do
Estado, buscando mecanismos de controle mais eficientes e transparentes.

De outro lado, a adoção das ideias liberais para combater a crise dos últimos tempos colocou
em questionamento o papel do Estado como responsável pela solução dos problemas sociais e
pelo desenvolvimento econômico. Ao lado disso, implementaram-se terceirizações,
transferências na execução dos serviços não exclusivos para o setor público não estatal,
desregulamentação e ajuste fiscal. Além disso buscou-se mais eficiência na aplicação dos
recursos públicos e na gestão voltada ao cidadão.

Nesse contexto, a transparência nos gastos assume papel fundamental na gestão das contas
públicas. De pouco adiantará uma reforma do Estado para estimular o crescimento econômico
se o Poder Público não consegue dar transparência à sua gestão e usar adequadamente os
recursos públicos. A sociedade precisa entender como funciona a administração pública, pois
o seu maior fiscal deve ser o próprio cidadão.

Nesta seção, traça-se um breve resumo da crise do Estado, das experiências na administração
pública municipal na América Latina e no Brasil, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do
controle interno, terminando com as características das peças de planejamento.
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2.1 Crise do Estado

O pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como “Idade do Ouro”, foi um período de
prosperidade econômica e de desenvolvimento social sem precedentes na história da
humanidade. Tal fato pode ser visto como resultado de uma política de planejamento estatal
da economia e do desenvolvimento de políticas sociais públicas, entre outros fatores
(Almeida, Chioro & Zioni 2001).

A partir da década de 1970, no entanto, passou a ocorrer uma inflexão nesse tipo de
crescimento, influenciada, em grande parte, pelo aumento do preço do petróleo e pelo
desenvolvimento tecnológico. A aceleração do desenvolvimento tecnológico, ocorrida na
segunda metade do século passado, utilizando-se de avanços observados na informática, nos
meios de comunicação, nos meios de transportes modernos e na tecnologia intensiva,
possibilitou a internacionalização da produção, o estabelecimento de novas estruturas
industriais, com ganhos de produtividade, e o desenvolvimento de novas práticas comerciais,
visando a atender aos novos patamares de consumo impostos pela sociedade.

As transformações tecnológicas foram acompanhadas pelo processo de globalização da
economia, levando a um enorme aumento do comércio internacional, dos financiamentos
internacionais e dos investimentos diretos das empresas multinacionais, significando aumento
da concorrência internacional e a reorganização da produção mundial (Bresser Pereira, 1998).

Para Bresser Pereira (1998), a crise dos anos 1980, diferentemente da crise dos anos de 1930,
ocasionada pelo mau funcionamento do mercado, teve como causa fundamental a crise do
Estado, cujas manifestações mais evidentes foram a crise fiscal, o esgotamento das suas
formas de intervenção e a obsolescência da forma burocrática de administrá-lo.
Uma das consequências desse processo de internacionalização e integração regional foi a
perda da autonomia do Estado Nacional que viu reduzir a sua capacidade de formular
políticas macroeconômicas e de preservar sua economia da competição internacional. Além
disso, com lembra Martins (1998), com o surgimento de uma consciência global, difundiramse valores universais sobre direitos humanos ou surgiram problemas de segurança e de
preservação ecológica, os quais exigem soluções que geram ações coletivas que transcendem
a órbita decisória e a jurisdição do Estado.
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A crise fiscal manifestou-se pela perda em maior grau do crédito e pela incapacidade
crescente do Estado de realizar uma poupança que lhe permitisse financiar políticas públicas.
A crise do modo de intervenção manifestou-se de três formas principais: a crise do Welfare
State, no Primeiro Mundo, o esgotamento da industrialização, por substituição de importações
na maioria dos países em desenvolvimento; e o colapso de importações nos países
comunistas. A superação da forma burocrática de administrá-lo implicou custos orçados pelo
Estado, por meio do emprego direto de burocratas estatais (Bresser Pereira, 1998).

Para Oszlak (1998), as forças da globalização são muito mais abrangentes, poderosas e
complexas do que as que governam o comércio internacional, existindo na atualidade uma
agenda mundial composta por diversas questões, as quais apagam as fronteiras nacionais ante
as novas formas adotadas pelo intercâmbio, e pela inter-relação entre forças e atores
poderosos. Dentre essas questões, citam-se aquelas relativas ao meio ambiente, ao terrorismo,
à corrupção, ao narcotráfico, à revolução da comunicação, aos movimentos de capital
migrante, aos mercados financeiros on line e às migrações.

Kurz (1998) acredita que a passagem para uma sociedade de prestação de serviços estaria
marcando uma cisão histórica, semelhante à passagem da sociedade agrária para a industrial,
caracterizada por uma crise de caráter qualitativamente novo em todos os seus níveis. Para
ele, o Estado, como se conhece hoje, surgiu apenas durante o processo de modernização, não
sendo uma condição supra-histórica para a existência humana, antes uma forma específica do
sistema produtor de mercadorias. Portanto, a mudança de paradigma também deveria abranger
as instituições do Estado.

Buscando estabelecer a distinção entre globalização e internacionalização, Oszlak (1998)
menciona que na primeira os efeitos são onipresentes e menos visíveis, ao passo que na
segunda são mais facilmente atribuídos a atores e a decisões concretas. Para ele, na origem
das muitas questões propriamente nacionais, a pressão internacional teve um efeito
determinante, desempenhando um papel decisivo para a conformação das relações de força no
interior dos Estados e das próprias sociedades nacionais, o que favoreceu determinados atores
sociais e estatais e enfraqueceu outros que defendem interesses oposto. Esse é o caso, por
exemplo, dos organismos financeiros internacionais.
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A organização burocrática é o tipo de sistema social dominante nas sociedades modernas.
Hoje, é difícil imaginar, mas há cem anos a palavra burocracia tinha um sentido positivo.
Designava um método de organização racional e eficiente, para substituir o exercício
arbitrário do poder pelos regimes autoritários (Osborne & Glaebler, 1998,).

Em pleno desenvolvimento da administração científica, o alemão Max Weber cunhou o termo
burocracia. Seu objetivo era não só combater o patrimonialismo como também criar uma
forma mais eficiente de administrar. Para ele quanto mais a organização se parecesse com
uma máquina, mais eficiente seria. As estruturas corporativas deveriam ser racionais, rígidas,
organizadas e impessoais (Maximiano, 2005).

Na Grã-Bretanha, o modelo burocrático weberiano, chamando de Whintehall, também
vigorou por décadas. Alguns dos problemas apresentados por este modelo eram a falta de
preparação gerencial do civil service, excessiva hierarquização e falta de contato entre
burocratas e a comunidade que eles serviam Drewry & Butcher (como citado em Abrucio,
1998).

A reestruturação da administração pública inglesa começou no final dos anos de 1960, com a
publicação do relatório da Comissão Fulton, que recomendava, entre outras medidas, a
criação de um Departamento do Serviço Civil separado do Tesouro e de uma nova Escola
Superior de Administração Civil. “Uma série de reformas nos órgãos do governo foram
realizadas com base em três princípios: eficiência, abrangência e autonomia municipal”
(Ferreira, 1996).

No período de 1979 a 1990, a primeira ministra da Inglaterra, Margareth Thatcher, enfrentou
uma situação administrativa altamente burocrática e com baixa eficiência da qualidade dos
serviços prestados, iniciando profundas mudanças na gestão pública britânica.

No final da década de 1970, a reforma do Estado se tornou mundialmente uma palavra de
ordem. “A chamada crise do Estado afetou diretamente a organização das burocracias”
(Abrucio, 1998). A “crise do Estado” da década de 1970 também poderia ser nomeada de
“crise dos modelos burocráticos de administração”, uma vez que, embora sua origem esteja
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ligada a fatores socioeconômicos, ela se configurou dessa forma por conta das dificuldades
impostas aos modelos burocráticos para lidar com as novas realidades em contínua mutação.

Abrucio (1998) destaca quatro fatores socioeconômicos que culminaram na falência dos
modelos burocráticos de administração: a crise econômica de 1973, incluindo a primeira crise
do petróleo; a crise fiscal, entendida como a dificuldade dos governos de financiar seus
déficits; o terceiro, a crise de governabilidade, entendida como a incapacidade do governo de
atender às demandas dos cidadãos; e a internacionalização da produção, que transformou a
lógica do setor produtivo e transferiu para as grandes empresas multinacionais o poder de
ditar a política macroeconômica que antes cabia ao Estado.

Abrúcio (1998) aponta que o modelo burocrático tradicional do Estado vem caminhando para
o lado contrário dos anseios dos cidadãos. O modelo gerencial começa a preencher um vácuo
teórico e prático, captando as principais tendências presentes na opinião pública.
O ponto alto do gerencialismo puro, no entanto, é a busca pela eficiência. Abrúcio (1998)
comenta a nova tendência: ao enfatizar em demasia a estratégia da eficiência, o modelo
gerencial puro poderia estar jogando para segundo plano outros valores fundamentais na
atuação dos gerentes. Em particular, a flexibilidade para decidir e inovar. Os critérios de
medição da eficiência poderiam se tornar tão rígidos e, portanto, ineficazes, nos termos do
managerialism, quanto às regras e os procedimentos do modelo burocrático weberiano.

Os desafios de implementar programas voltados para aumentar a eficiência e para melhorar a
qualidade dos serviços parecem ser a tendência dominante, ganhando a denominação genérica
de “gerencialismo” (Ferreira, 1996).

2.2 Novas experiências da administração pública na América Latina

Os países da América Latina também aderiram ao movimento de reforma administrativa. Em
1998, o conselho diretor do Centro Latino Americano de Administração para o
Desenvolvimento (CLAD) aprovou documento que estabelecia as bases da reforma gerencial
no continente. Esse documento destaca alguns princípios básicos:

. Profissionalização da alta burocracia;
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. Focalização no atendimento das demandas do cliente-cidadão;
. A descentralização da execução dos serviços aos níveis subnacionais;
. A desconcentração organizacional da execução de funções do governo central para
agências especializadas;
. A orientação dos mecanismos de controle para resultados baseados em indicadores
fixados em contrato de gestão; e
. A adoção de um novo desenho organizacional para as atividades não exclusivas
(Marini, 2002, p. 12).
Pacheco (1999) sintetiza num quadro a distinção entre os dois modelos de administração
pública, o burocrático e o gerencial (Figura 1).

Figura 1 – Distinção entre o paradigma burocrático e a administração pública gerencial
Administração Pública Gerencial (ou
Paradigma burocrático
paradigma pós-burocrático)
Baseia-se na noção geral de interesse público
Eficiência
Administração
Controle
Especificar funções, autoridade e estrutura
Justificar custos
Garantir cumprimento das responsabilidades
Seguir regras e procedimentos

Operar sistemas administrativos

Estrutura hierárquica
Definição rígida e fragmentação de cargos
Chefias zelam pelo cumprimento de normas e
procedimentos.
Fonte: Pacheco (1999, p .45)

Busca obter resultados valorizados pelo cidadão
Qualidade e valor
Produção
Ganhar adesão a normas
Identificar missão, serviços, usuários e
resultados
Transferir valor
Criar Accountability
Fortalecer as relações de trabalho
Compreender e aplicar normas
Identificar e resolver problemas
Melhorar continuamente os processos
Separar serviços e controle
Criar apoio para normas
Ampliar a escolha do usuário
Encorajar ação coletiva
Criar incentivos
Definir, medir e analisar resultados
Redução dos níveis hierárquicos
Gestão participativa
Multifuncionalidade
Flexibilidade nas relações de trabalho
Gerentes incentivam a obtenção de resultados e
animam equipes.

Para alcançar maior transparência da ação pública, é fundamental administrar a informação e
organizar os dados, de modo que estes facilitem a avaliação, de acordo com o resultado de
cada órgão, e estejam acessíveis à sociedade. A ação do Estado deve estar voltada para o
cidadão usuário e os serviços devem ser avaliados de acordo com a missão institucional de
cada órgão e com a qualidade dos serviços prestados. Para isso, deve haver a capacitação
adequada dos funcionários públicos (Pacheco, 1999).
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Na América Latina, a situação assumiu proporções ainda mais preocupantes, com índices
negativos de crescimento em todos os países, crescente aumento da dívida externa e do
processo inflacionário e agravamento da baixa qualidade de vida e dos índices de pobreza da
região.

2.3 A Administração pública no Brasil

Segundo Abrúcio (2005), o ex-ministro da fazenda Bresser Pereira foi pioneiro em perceber
que a administração pública mundial passava por grandes mudanças, as quais eram também
necessárias no Brasil. Mas nem sempre ele soube traduzir politicamente tais transformações
para as peculiaridades brasileiras. Esse diagnóstico foi exposto de forma clara e profunda no
livro Reforma do Estado para a cidadania.

Nos anos de 1990, a visão mais rica de reestruturação do Estado começou a tornar-se visível
em detrimento das reformas de cunho reducionista. Aos aspectos técnicos, administrativos
financeiros e fiscais foi incorporada a dimensão política, buscando estabelecer uma nova
relação entre o Estado e a sociedade (Diniz, 2001).

As questões relativas à competência e à eficiência da máquina estatal não mais podiam ser
vistas como um fim em si mesmas, mas segundo uma abordagem mais ampla da reforma do
Estado, com maior sensibilidade quanto às necessidades sociais e com base em um
relacionamento mais estreito com a sociedade.

O processo de reformas estruturais iniciou-se, mais concretamente, no governo Fernando
Henrique Cardoso, após a implantação bem sucedida da estratégia de estabilização da moeda,
o Plano Real (Silva, 1998). Os fundamentos e as propostas de reforma do Estado foram
apresentados pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE), criado para
essa finalidade.

O principal documento desenvolvido sobre o tema foi o Plano Diretor da Reforma e
Aparelhamento do Estado (PDRA) divulgado em novembro de 1995. O ministro Luiz Carlos
Bresser Pereira também publicou as propostas de reforma, por meio de artigos jornalísticos,
acadêmicos, papers e livros.
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A reforma da Gestão Pública de 1995-1998 partia de uma visão crítica da administração
pública burocrática e propunha substituí-la pela administração pública gerencial. Por meio do
Plano Diretor de Reforma e Aparelhamento do Estado, essa reforma estabeleceu três
princípios para a organização: a) Terceirização de atividades não exclusivas do Estado, como
obras, limpezas e serviços sociais, por meio de contrato de gestão; b) Descentralização e
maior autonomia às agências reguladoras; e c) adoção de um novo princípio de gestão, que
propunha a substituição parcial do controle burocrático pelos gerenciais, como o produção
por resultados (Bresser Pereira, 1996).

Em artigo publicado em 1998, Bresser Pereira apresentou, de forma mais estruturada, os
quatro componentes básicos da Reforma do Estado dos anos de 1990, que levariam ao Estado
Socioliberal do século 21, idealizado pela posição centro-esquerda pragmática, como resposta
à crise. São eles: Intervenção do Estado, Papel Regulamentador, Ajuste Fiscal e
Governabilidade.

Pelo primeiro processo básico, procurava-se estabelecer onde a intervenção do Estado era
necessária. Para isso, o conjunto de atividade desempenhada pelo Estado foi dividido em
quatro setores:

. Núcleo estratégico - setor que edita leis, formula políticas e busca assegurar seu
cumprimento;
. Atividades exclusivas (indelegáveis) - polícia, forças armadas, fiscalização,
regulamentação etc.
. Serviços não exclusivos - universidades, hospitais, centros de pesquisa etc.
. Produção de bens e serviços para o mercado e infraestrutura (Ferreira, 1996; Marini,
2002).
O Núcleo estratégico, por definição, é estatal, composto por: Poder Legislativo, Poder
Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e a cúpula da administração pública nas três
esferas que caracterizam o sistema federativo brasileiro (União, estados e municípios).
Contempla a elaboração das leis, a formulação das políticas, o controle e o acompanhamento
no seu cumprimento.
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As Atividades não exclusivas compõem o setor em que são prestados os serviços específicos
que o Estado deve realizar. Refere-se ao Poder Soberano do Estado, que é exercido sobre a
população que vive no território brasileiro. Devem ser, também, de propriedade estatal, e a
prestação de serviço pode ser feita de forma descentralizada. Um dos objetivos específicos
para este setor seria a transformação de autarquias e fundações que possuem poder de Estado
em Agências Executivas autônomas, para serem administradas segundo um contrato de
gestão, em que o Núcleo estratégico definiria os objetivos das entidades e os respectivos
indicadores de desempenho. Além disso, garantiria os recursos humanos e os materiais
financeiros necessários à sua consecução.

Os Serviços não exclusivos seriam formados por: escolas, universidades, centros de pesquisa
científica e tecnológica, creches, ambulatórios, hospitais, entidades de assistência aos
carentes, museus etc. Seriam objeto de financiamento do Estado, por envolverem atividades
de direitos humanos fundamentais ou externalidades que, para o mercado, por si só, não
compensariam na forma de preço e lucro. Contudo, a execução de tais serviços não requer o
exercício direto do Poder do Estado nem deve ser, necessariamente, de propriedade estatal.

A reforma do Estado neste setor implicava a publicização de decisões e ações ou a
transparência própria ao setor público não estatal. A proposta previa a transformação dos
Serviços não exclusivos em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, a serem criadas
pelo Poder Executivo, mediante autorização do Poder Legislativo. Deveriam celebrar contrato
de gestão com o Poder Executivo e assim ter direito à dotação orçamentária. O controle de
tais entidades seria exercido pelo Estado e complementado pelo controle direto da sociedade,
mediante a participação de seus membros em seus Conselhos de Administração.

Na visão do PDRA, os Serviços não exclusivos poderiam ser completamente privatizados,
porque atuariam melhor e de forma mais eficiente, ao ser controlado pelo mercado. Evitavase, assim, o problema da submissão da operação das empresas a critérios políticos
inaceitáveis, bem como a confusão do seu papel de ser competitiva e gerar lucros com as
funções do Estado de ter que distribuir renda. Todavia, no caso dos monopólios naturais o
Estado deveria se responsabilizar pelas atividades de regulação a serem realizadas pelas
Agências Reguladoras Autônomas.
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A Produção de bens e serviços correspondia à área de atuação das empresas com fins
lucrativos que haviam sido absolvidos pelo Estado ao longo do processo de industrialização,
seja pelo volume de capital exigido, seja por envolver monopólios naturais.

Além da divisão do Estado em setores, Bresser Pereira (1998) desenvolveu outra análise,
inicialmente não apresentada no PDRA, dividindo as atividades em: principais e auxiliares, ou
de apoio. As atividades principais seriam propriamente de governo, aquelas em que o Poder
do Estado é exercido. Mas para isso era preciso contar com o apoio de uma série de atividades
ou serviços auxiliares, como: limpeza, vigilância, transporte e serviços técnicos de
informática.

Além de delimitar a abrangência institucional do Estado e de restringir a sua ação direta às
funções específicas, o segundo processo básico da reforma do Estado demonstrava a
preocupação em determinar a extensão do seu papel de regulamentador das atividades
privadas. A proposta era reduzir a regulamentação aos aspectos em que fosse absolutamente
necessária.

O terceiro processo básico era em verdade, o cerne do Plano Diretor. O objetivo da reforma,
em curto prazo, era facilitar o ajuste fiscal, particularmente nos estados e municípios, pela
evidência do excesso do quadro de pessoal, e, no médio prazo, tornar a administração pública
mais eficiente e moderna, voltada para o atendimento dos cidadãos (Bresser Pereira, 1996, p.
23).
Entender o ajuste fiscal como um problema permanente de todos os países é um aspecto
fundamental da reforma, pois [...] um Estado em crise fiscal com poupança pública
negativa, sem recursos para realizar investimentos e manter em bom funcionamento as
políticas públicas existentes, muito menos para introduzir novas políticas públicas, é
um Estado imobilizado (Bresser Pereira, 1998, p. 78).
O ajuste fiscal começou a ser pensado segundo uma visão mais ampla; ou seja, em conjunto
com a desejada mudança de uma administração pública burocrática para a gerencial.
Com o surgimento do Estado Social e Econômico do século XX, verificou-se que a
administração pública burocrática não era mais compatível, revelando-se “lenta, cara,
autogerida e pouco ou nada orientada para o atendimento dos cidadãos” (Bresser Pereira,
1996).
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Se, de um lado, havia a expansão das funções do Estado, de outro, sofria-se também a pressão
ocasionada pelo desenvolvimento tecnológico e o fenômeno da globalização. Assim, aos
poucos, foram-se delineando os contornos da administração pública gerencial, inspirada na
administração de empresas. “A eficiência da Administração Pública – a necessidade de
reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário –
torna-se então essencial” (MARE). A diferença fundamental está na forma de controle, que
deixa de basear-se nos processos para se concentrar nos resultados; deixa de ser a priori e
passa a ser a posteriori.
De acordo com Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE), a administração
pública gerencial poderia ser considerada uma evolução em relação ao modelo burocrático,
mas sem negar todos os princípios, ao contrário, apoiando-se em alguns deles que são
fundamentais, como: a “admissão segundo rígidos critérios de méritos, a existência de um
sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante do
desempenho, o treinamento sistemático”.
Em relação à questão da governabilidade, o quarto processo básico da reforma do Estado, a
equipe do governo FHC entendia que o governo brasileiro não carecia de governabilidade, do
poder de governar, dada a sua legitimidade democrática e o apoio com que contava na
sociedade civil. O problema era de governança, de limitação da capacidade de implementar as
políticas públicas, por causa da rigidez e ineficiência da máquina administrativa (MARE).

Bresser Pereira (1996) parecia reconhecer as limitações do diagnóstico do PDRA ao admitir a
existência de problemas de governabilidade nas democracias avançadas e, mais ainda, nas
democracias recentes e imperfeitas, em que os governos são instáveis e perdem com
facilidade o apoio da população. Este seria o caso do Brasil.

Ao falar sobre a reforma do governo Fernando Henrique Cardoso, Diniz (2001) afirma que ela
foi limitada por uma visão restritiva de teor administrativo e capturada pela meta do ajuste
fiscal, ficando muito aquém das metas estabelecidas e revelando-se incapaz de realizar a
ruptura preconizada por seus idealizadores. Durante esse período, foram exacerbados os
traços históricos do Estado brasileiro: o estilo tecnocrata de gestão e a assimetria entre o
Executivo e o Legislativo (pelo grande número de medidas provisórias), o que favoreceu o
poder dos burocratas e dificultou os mecanismos de controle externo.
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A afirmação do autor em relação às metas de ajuste fiscal pode ser confirmada quando se
analisam algumas mudanças implementadas no período, como a Emenda Constitucional
19/1998 e a Lei Complementar 101, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000.

De acordo com a perspectiva de transformação da gestão burocrática em gerencial, a Emenda
Constitucional 19/98 acrescenta o princípio da eficiência no art. 37 da Constituição Federal de
1988 nos princípios, já consagrados, a saber: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade
e da publicidade, que devem ser seguidos pelo gestor público. Nas palavras de Meirelles
(2002, p. 94), o princípio da eficiência “é o mais moderno princípio da função administrativa,
que já não se contenta em ser desempenhada apenas com a legalidade, exigindo resultados
positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e
seus membros”.

Considerando outros aspectos da Emenda Constitucional, observa-se a ênfase nas normas,
regras e práticas de recursos humanos, principais causas do encarecimento e da ineficiência da
máquina pública, conforme diagnosticado pelo PDRA. Foram feitas as seguintes
modificações: fim do regime jurídico único e da isonomia de remunerações, alterações do
período do estágio probatório e demissão por falta de desempenho ou excesso de gastos (os
permitidos vão até 60% da receita corrente líquida), fixação de um teto mínimo de
remuneração para todo o País e desvinculação entre civis e militares para efeito de reajustes,
entre outras.
A Constituição de 1988 introduziu o “regime jurídico único” para os serviços da
administração direta e indireta, que eliminou a autonomia de autarquias e fundações; a
obrigatoriedade de submeter ao Congresso qualquer reestruturação de ministérios, secretarias
e outros órgãos; e a obrigatoriedade de realizar concurso para o ingresso no serviço público,
inclusive na administração indireta, exceto para aqueles nomeados para funções temporárias
(cargos de confiança) nos altos escalões dos governos (Pereira, 1999).

A Constituição de 1988 também permitiu alguns privilégios, que podem ser considerados um
“tributo ao patrimonialismo”, como o sistema de aposentadoria com remuneração integral e as
aposentadorias especiais (Pereira, 1999). Em verdade, o ex-ministro acreditava que o
retrocesso da Constituição Federal de 1988 fora o resultado de uma visão equivocada das
forças democráticas sobre a natureza da administração pública vigente e que sua aliança com
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o patrimonialismo foi uma resposta da burocracia à forma pela qual a administração central
foi tratada durante o regime militar (Bresser Pereira, 1996).

2.4 A Administração pública municipal no Brasil
A discussão sobre a reforma do Estado nas últimas décadas tem como uma de suas
características a radical modificação na regra relativa ao esquema na responsabilidade
assumida pelos Estados subnacionais e pelo setor privado na produção de bens e serviços,
antes considerada ocupação do Estado Nacional (Oszlak, 1998).
Especificamente em relação aos níveis subnacionais, a partir dos anos 1980 a descentralização
passou a constituir-se em um dos princípios de reforma do setor público da abrangência
internacional, definida pela agenda tanto liberal-conservadora quanto pela social-democrata
(Mello, 1996).
A transferência de poder é o elemento central da caracterização do processo de
descentralização. A abdicação de poder pela esfera central, por sua vez, implica a redefinição
de atribuições e a redistribuição de recursos entre as esferas de governo central, estadual e
municipal.
A descentralização está, de um lado, ligada às ideias de democratização, participação e
responsabilização; e, de um lado, aos processos de modernização gerencial da gestão pública.
A ênfase de cada uma dessas dimensões no processo de descentralização depende da natureza
da coalizão política que dá suporte às reformas. Se liberal/conservadora, os aspectos relativos
aos ganhos de eficiência e de redução do setor público são predominantes; se socialdemocrata, o controle social e a democratização da gestão local são os aspectos mais
destacados (Mello, 1996).
No Brasil, a proposta de descentralização, em primeiro momento, surgiu como uma dimensão
essencial do processo de redemocratização, com a abertura política, após um longo período de
centralização política e fiscal, típica dos governos militares. De certa forma, a luta contra o
autoritarismo era identificada com a luta pela descentralização (Affonso, 1996).

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 18, definiu um novo tipo de arranjo federativo,
com base no qual os municípios passaram a deter maior autonomia política e administrativa,
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estabelecendo, assim, suas novas bases legais. Além disso, reforçou a descentralização fiscal
iniciada em anos anteriores. Os municípios foram os principais beneficiários de tal medida,
com a transferência de funções e decisões para as esferas intermediárias e locais.

Conforme comenta Souza (1989), a arrecadação foi melhorada a partir do recebimento de
competência para novos impostos e do incremento de sua participação nos tributos federais e
estaduais. Os municípios também passaram a ter participação no resultado da exploração de
recursos naturais, como petróleo, recursos hídricos e minérios.

Dentre as novas atribuições dos municípios criadas pela Constituição de 1988, citam-se:

a) Desenvolvimento urbano - a União passou a legislar sobre o direito urbanístico e
fixou as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano. As cidades com mais de
20 mil habitantes passaram a ter planos diretores aprovados em lei.
b) Saúde - os serviços de saúde formaram o Sistema Único no país (SUS), e dele os
municípios participaram na forma disposta por Lei Federal.
c) Educação - os sistemas de educação foram organizados mediante a colaboração e a
integração de todos os níveis de governo, ficando estabelecido no Plano Nacional
de Educação que teria caráter plurianual. Os municípios seriam obrigados a aplicar
pelo menos 25% da receita resultante de impostos, inclusive das transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
d) Investimentos no setor público e custeio da máquina administrativa - ficaram
reduzidos. Os gastos com pessoal não poderiam exceder o percentual fixado de
65% das receitas correntes da prefeitura (Souza, 1989).

Para Abrúcio e Couto (1996), o enfrentamento dos desafios estaria condicionado a três
parâmetros: estrutura fiscal federativa; diferenças socioeconômicas entre os municípios; e
dinâmica política típica do ambiente municipal.
Quanto à estrutura fiscal, dadas as limitações enfrentadas pela União e pelos estados, os
constituintes deram aos municípios a possibilidade de adotar uma reforma tributária própria
(Abrúcio & Couto, 1996).
Conforme Abrúcio e Couto (1996), os municípios passaram a enfrentar um duplo desafio:
assegurar condições mínimas de bem-estar social às suas populações (função welfare); e
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promover o desenvolvimento econômico, com base em ações de âmbito local, em parceria
com a sociedade civil (função desenvolvimentista).

Fica evidente que os municípios assumiram papel mais relevante a partir da Constituição
Federal de 1988 no contexto do setor público brasileiro. Entretanto, a forma descoordenada da
implementação da descentralização no Brasil acabou sobrecarregando-os com tarefas para as
quais não estavam preparados nem podiam assumi-las plenamente. Hoje, eles enfrentam o
desafio de responder às expectativas da sociedade quanto ao entendimento das demandas
sociais e ao desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, buscam alcançar a capacidade
técnico-gerencial e administrativa essencial para o desempenho dos novos desafios.

Com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios passaram a dar maior
importância ao processo de planejamento e ao controle dos recursos orçamentários, à
apuração de custos, à avaliação de resultados dos programas de governo e à transparência das
contas públicas, como se verá no próximo item.

2.5 A Lei de Responsabilidade Fiscal

A promulgação da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, ou a Lei de
Responsabilidade Fiscal, estabeleceu princípios norteadores de contenção de déficits públicos
e do endividamento crescente dos estados. Ela não apenas impôs limites ao gasto e ao
endividamento como também estabeleceu diretrizes à elaboração, execução e avaliação do
orçamento, tornando-se o instrumento de controle fiscal mais abrangente já constituído pelo
País (Rocha & Giubert, 2004).

A Lei de Responsabilidade Fiscal procurou englobar todos os aspectos das finanças públicas,
o que acabou por torná-la uma lei complexa em sua execução. Espera-se, no entanto, que, ao
cumprir todas as normas, os entes da Federação obtenham um ajuste fiscal permanente, o que
poderá aumentar a disponibilidade de recursos para o investimento em programas de
desenvolvimento social e econômico. A obtenção desse resultado indicará um desenho
institucional adequado para o objetivo proposto pela lei. Entretanto, o seu cumprimento por
parte dos entes da Federação está fortemente ligado à capacidade do Estado de punir desvios
em relação às normas estabelecidas.
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Ressalta-se que, além das influências externas, o Governo Federal, auxiliado pela Secretaria
do Tesouro Nacional, realiza, desde 1995, programas de ajuste fiscal perante aos governos
estaduais que refinanciaram suas dívidas a partir do voto CMN 162/95 e da Lei 9.496/97.
Esses programas são baseados nos princípios que norteiam a LRF: metas de resultados fiscais,
limite para endividamento e limite para gastos com pessoal e com investimentos. Incluem-se,
ainda: parâmetros para a receita corrente líquida, resultado primário, trajetória e
endividamento (Nascimento & Debus, 2001).

Paralelamente, foram criados outros programas de apoio à modernização, à eficiência e à
transparência na gestão das receitas e dos gastos públicos estaduais e municipais: Programa
Nacional de Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE), Programa de
Modernização das Administrações Tributárias Municipais (PMAT) e Programa Nacional de
Apoio à Administração Fiscal para os Municípios Brasileiros (PNAFM).

Para Macedo e Corbari (2009), a Lei de Responsabilidade emergiu de um contexto gerencial
orientado para a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços públicos, juntamente com
um cenário de aprofundamento da crise financeira do Estado brasileiro. A lei possibilitou
controlar os aspectos fiscais, minimizando, de fato, os efeitos sobre endividamento público.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um conjunto de normas referentes às finanças
públicas direcionadas à responsabilidade na gestão fiscal, por meio de uma ação planejada e
transparente, que visa prevenir riscos e corrigir eventuais desvios que possam afetar o
equilíbrio das contas públicas (Secretaria da Fazenda, 2009).

A referida lei pressupõe, ainda, o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, à geração de
despesas com pessoal e com a seguridade social, a dívidas consolidadas e mobiliárias, a
operações de crédito, à concessão de garantia e à inscrição em restos a pagar (Secretaria da
Fazenda, 2009).
De total abrangência, uma vez que se estende à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios, à administração direta e indireta e a cada uma das esferas de governo, aos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como ao Ministério Público, a LRF está apoiada em
quatro eixos: Planejamento, Transparência, Controle e Fiscalização (Khair, 2001). Em seu §
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1º art. 1º, ela define a responsabilidade na gestão fiscal como sendo de “ação planejada e
transparente”.

A LRF prevê a criação de uma série de relatórios e demonstrativos que permitem comparar o
que foi planejado (PPA, LDO e LOA) com a execução orçamentária (prestação de contas e o
respectivo parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e relatório resumido da execução
orçamentária com o relatório de gestão fiscal).

A lei faculta, ainda, conhecer as medidas adotadas pelos gestores públicos para assegurar o
equilíbrio das contas públicas. Com isso, fecha-se o famoso Ciclo de Gestão pela Qualidade
Total: Planejar, Executar, Verificar e Atuar, aspectos previstos pela LRF.

Pelo seu art. 48, tais instrumentos devem ser objeto de ampla divulgação na sociedade,
inclusive por meios eletrônicos, para ampliar o acesso a seus dados a um público maior e o
incentivo à participação popular, por meio de realização de audiências públicas durante o
processo de elaboração e discussão dos planos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei
Orçamentária Anual (Lei complementar 101, 2000).

A LRF introduz, segundo Vignoli (2002), o real entendimento de transparência na gestão
fiscal. A sociedade é o maior fiscal do Poder Público. Por isso, para este autor a
obrigatoriedade de transparência é o ponto muito importante da LRF, pois sem ela a
população não tem como medir a eficácia e a eficiência dos gastos públicos. Ademais, com a
determinação de assegurar a transparência por meio de participação popular no processo de
elaboração dos planos, LDO e LOA, está prevista, no §1º art. 48, a instituição de mecanismos
de interação do governo com a sociedade, a exemplo do orçamento participativo. Assevera
Vignoli (2002) que a discussão dos investimentos contemplados obrigatoriamente no PPA
implicará também a discussão do custeio desses investimentos, esperando-se como resultado
no médio prazo maior participação popular na definição anual do orçamento.

Considera, ainda, o referido autor que o sucesso do orçamento participativo depende também
da participação popular durante sua execução, visto que é nesta fase que se obtém a certeza do
cumprimento do que foi anteriormente definido. É assim que a transparência e a continuidade
do processo, previstas pela LRF, ficam asseguradas.
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Espera-se como consequência da transparência e da qualidade das informações que o controle
das contas públicas com o advento da LRF seja bastante aprimorado. Os controles clássicos
ou tradicionais da accountability horizontal são citados no art. 59, quando estabelece que a
fiscalização das normas contidas na referida Lei Complementar será exercida pelo Poder
Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, pelo sistema de Controle
Interno de cada Poder e pelo Ministério Público. Neste aspecto, os pareceres prévios emitidos
pelos Tribunais de Contas assumem grande relevância, pois funcionarão também como
instrumento de transparência da gestão fiscal. Para Vignoli (2002), tais julgamentos poderão
assegurar o predomínio das normas técnicas e legais sobre os critérios obscuros, que, muitas
vezes, acabavam norteando a apreciação do parecer prévio do Legislativo.

A responsabilização constitui um aspecto contundente da LRF e deverá ocorrer sempre que
houver descumprimento das regras estabelecidas. Assim, para assegurar a efetividade da LRF,
foram criadas as sanções institucionais (aquelas que recaem sobre o ente público) e as
pessoais (aquelas que recaem sobre o agente que comete infração administrativa). A Lei
10.028/00, de 19 de outubro de 2000, denominada "Lei de Crimes de Responsabilidade
Fiscal", introduziu no Código Penal Brasileiro dispositivos para garantir a responsabilização
dos transgressores das normas previstas na LRF (Lei 10.028, 2000).
A Lei de Responsabilidade Fiscal incorporou às diretrizes básicas os princípios e as normas
internacionais. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reforçou o princípio da transparência
por meio do acesso às informações para a população de maneira simplificada e de fácil
compreensão (Nascimento, 2006).
Para Fioravante, Pinheiro e Vieira (2006, p. 11), a LRF surgiu em um contexto no qual “era
necessário impor limites e metas numéricas aos gestores da política fiscal, nos vários níveis de
governo”, com o objetivo final de obter uma atitude fiscal responsável, pelo alcance de
menores déficits fiscais e menor acúmulo de dívidas. De fato, na época, esta lei foi muito bem
vista pelos agentes financeiros estrangeiros, já que buscava ordenar o comportamento fiscal
de atores, muitas vezes, considerados irresponsáveis ou sem a devida competência técnica
para a gestão dos recursos públicos, principalmente os prefeitos, sem deixar de lado, é claro, a
corrupção.

Os poderes precisaram adaptar-se ao cumprimento dos dois principais indicadores da LRF
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que influenciam direta ou indiretamente na dívida pública: a relação da despesa de pessoal
com a receita corrente líquida (RCL); e a dívida consolidada líquida (DCL) e a receitas
corrente (Fioravante, Pinheiro & Vieira, 2006).

Os municípios assumiram essa carga, mas, agora, com a LRF, eles se viram diante de uma
nova pressão, que demandaria a reorientação em seus gastos, para cumprirem a nova
legislação fiscal.

Apesar da importância da LRF no controle das contas públicas, alguns atores consideram que
o rigor fiscal pode prejudicar o desenvolvimento social.

A maior disciplina exigida em relação aos gastos públicos tem sido apontada como entrave ao
que passou a ser chamada de Ética de responsabilidade social, como a manutenção dos
recursos destinados a áreas sociais como educação e saúde (Simonassi & Cândido Júnior,
2008).

O grande desafio, então, seria articular a responsabilidade fiscal com a responsabilidade
social.
Em outras palavras, a responsabilização fiscal implantada pela nova lei trata da questão dos
dispositivos que “inicialmente promoveriam

o equilíbrio

fiscal dos estados [mas que]

invibializariam o desenvolvimento do capital humano local, o crescimento econômico”(
Simonassi & Cândido Júnior, 2008, p. 7). Um possível trade-off entre responsabilidade fiscal
e responsabilidade social emergiria dessa relação. Contudo, os autores, a partir de uma
pesquisa empírica, questionaram tal abordagem.

A partir de 2000, observa-se um movimento em torno da ideia de responsabilidade social do
setor público. Em 2003, instituiu-se a primeira lei de responsabilidade social no Brasil, no
município gaúcho de São Sepé (Ricci, 2003). Segundo Ricci (2003, p. 1), a proposta de uma
lei deste tipo não seria apenas um modo de se contrapor à Lei de Responsabilidade Fiscal ou
de buscar um equilíbrio com ela, mas também de esboçar um projeto de controle social sobre
o Estado brasileiro.

Em 2004, a Confederação Nacional dos Municípios criou-se o Índice de Responsabilidade
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Fiscal, de Gestão e Social (IRFS) dos municípios do Brasil, cujo objetivo era fomentar e
divulgar cultura da responsabilidade administrativa nas prefeituras brasileiras, fazendo uso
não só da dimensão fiscal, segundo a LRF, como também das dimensões de desempenho
social e de gestão eficiente. A visão que orienta o IRFS sobre a responsabilidade do prefeito é
a de que não engloba apenas as questões de obtenção do superávit primário e de respeito aos
limites de endividamento; é necessário que se extrapole a LRF para considerar os padrões de
investimento governamental e de investimento social, para responder às demandas sociais
(Confederação Nacional do Municípios [CNM], 2008).
A despeito desse possível trade-off, as estimativas levantadas por Simonassi e Cândido Junior
(2008, p. 22) sugerem a sua inexistência, pelo menos, nas variáveis que representam a
proporção dos gastos em saúde e educação - ou seja, os maiores gastos proporcionais em
educação e saúde reduzem a relação gastos com pessoal/ receita corrente líquida, contribuindo
para maior responsabilidade fiscal.

O capítulo IX da Lei de Responsabilidade Fiscal refere-se a transparência, controle e
fiscalização, e estabelece regras e procedimentos para a confecção e divulgação de relatórios e
demonstrativos de finanças públicas, a fiscalização e o controle, visando permitir ao cidadão
avaliar, com base na informação disponibilizada em relatórios, o grau de sucesso obtido pela
administração das finanças públicas, particularmente, à luz das normas previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Embora a CF/88 e a Lei 4.320 contenham normas gerais sobre o sistema de controle interno,
foi somente após a promulgação da LRF que o sistema de controle interno começou a existir
na prática no âmbito das prefeituras, pois obrigou os administradores públicos municipais a
criar e implantar do Controle Interno em caráter de urgência, até porque, segundo as
disposições da LRF, os relatórios de gestão fiscal devem ser assinados não só pelo
administrador (Prefeito, Presidente da Câmara e demais administradores) e pelo secretário da
fazenda, como também pelo responsável pelo Controle Interno (Faccioni, 2001).

2.6 Sistema de controle interno

A responsabilidade pela gestão dos recursos públicos deve ser aprimorada com base em ação
planejada e transparente, que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o
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equilíbrio das contas públicas (Santos, 2002).

De acordo com Slomski (2010), na administração pública o dever de prestar contas deve estar
presente, pois quando a sociedade elege seus representantes espera que ajam em seu nome, de
forma correta, e prestem contas de seus atos. Cabe ao Estado, por meio de seus controles
interno e externo, mensurar e demonstrar a eficácia no serviço público, como forma de
justificar a cobrança de impostos.

Após a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, um dos problemas principais que se
teve de enfrentar foi a imposição da disciplina fiscal nas unidades subnacionais.
Primeiramente, os bancos estatais tiveram de ser controlados, sendo a maioria deles
privatizada lugar. Em segundo, os débitos dos estados e das grandes municipalidades foram
consolidados. Em terceiro lugar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada em 2000,
baixou severas sanções sobre governadores e prefeitos que não fossem capazes de controlar as
contas públicas (Bresser Pereira, 2002).

A administração pública gerencial foi introduzida por ser considerada um estágio superior à
administração burocrática e por dar aos gerentes públicos maior autonomia para serem
eficientes. Essa maior autonomia gera maior responsabilidade política, pois os altos servidores
deixam de ser vistos apenas como técnicos responsabilizáveis e começam a ser considerados
como homens e mulheres, políticos responsáveis diretamente perante a sociedade (Bresser
Pereira, 2002).
No desempenho da função de administrador público e como forma de resguardar sua
integridade moral, cabe aos gestores conhecer e desempenhar o controle interno a partir da
unidade gestora sob sua responsabilidade.

Existe uma infinidade de conceitos de controles internos. A Commission on Fraudulent
Financial Reporting (Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros [COSO],
2007), reconhecida internacionalmente, define controles internos como sendo um processo
operado pela administração e outras pessoas e desenhado para fornecer segurança razoável
quanto à consecução de objetivos nas seguintes categorias: a) confiabilidade de informações
financeiras; b) obediência (compliance) às leis e regulamentos aplicáveis; e c) eficácia e
eficiência de operações.
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Já para Cavaleiro e Flores (2007), os controles internos servem para auxiliar o gestor na busca
de sua missão – colocar serviços públicos a disposição da comunidade –, tendo em vista a
necessidade de dar conhecimento daquilo que ocorre no município, não o conhecimento
empírico (baseado somente na experiência, quando existe, e sem qualquer conhecimento
científico), mas, sim, aquele voltado para técnicas modernas de administração (planejamento
e gestão). Pois, antes de ser um meio de fiscalização, os controles internos têm cunho
preventivo, já que oferecem ao gestor público a tranquilidade de estar informado sobre a
legalidade dos atos da administração que estão sendo praticados e a viabilidade, ou não, do
cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção de desvios ou
rumos da sua administração. Além do controle preventivo, Souza e Aligleri (2010) cita
também o controle corretivo, que se efetiva após a conclusão do ato controlado, visando
corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade, dar-lhe eficácia e conter reincidências.

Em síntese, o sistema de controle interno dá ao gestor a possibilidade de exercer, realmente, a
função de “gestor dos negócios públicos”. Meirelles (2002) defende que o controle na
administração pública é a faculdade de orientação e correção que um poder, órgão ou
autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro, tendo por finalidade verificar se o
gestor público aplica os recursos que lhe são repassados de maneira responsável, eficiente e
moral.

A Cartilha de Orientações sobre Controles Internos, publicada em 2009 pelo Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), cita os objetivos básicos de uma prefeitura no campo
político/constitucional: proporcionar o bem-estar social, com a garantia do fácil acesso da
comunidade à saúde, educação, lazer etc., mediante a correta e eficiente aplicação dos
recursos públicos e a busca contínua de novos recursos que venham garantir melhores
condições de vida a população; e, no campo administrativo/financeiro, gerenciar os recursos
públicos com obediência dos limites (mínimos e máximos) fixados pela legislação (federal,
estadual e municipal) aplicável à matéria; e buscar a melhor aplicação (financeira e social)
dos recursos auferidos, visando à maximização deles (TCE-PB, 2009).
São objetivos das Câmaras Municipais: estabelecer as normas legais que deverão reger os
direitos e deveres dos cidadãos, da administração pública e das instituições públicas privadas
estabelecidas no âmbito municipal; e fiscalizar a gestão dos recursos públicos pelo Poder
Executivo, para garantir que os direitos da coletividade não sejam sobrepujados por interesses
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individuais dos gestores, no campo político/constitucional.

O controle a ser exercido, interna e externamente, ganhou mais importância, devendo o Poder
Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas e da população, verificar se as metas
previstas estão sendo cumpridas, a partir do exame dos relatórios e dos anexos incorporados
ao planejamento.

O controle interno também deve ser aperfeiçoado, posto que foi enfatizado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. O Executivo, em última instância, como administrador, é o
responsável pela integração das funções do controle interno. Os servidores, porém, por força
do que dispõe o art. 74, §1º, da Constituição Federal, possuem também responsabilidade.

Vale a pena observar o texto seguinte

A responsabilidade pela instituição e manutenção dos controles, portanto, é do
administrador: contudo, uma vez existindo os controles, a responsabilidade pela
qualidade destes, pelas operações que tenham conhecimento o servidor, em razão de sua
atividade profissional, a responsabilidade em caso de irregularidade ou legalidade
cometida no âmbito de atuação dos integrantes do controle estende-se aos servidores,
nos termos da CF, art. 74, §1º. (Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão
[MOG]/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES] & Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico, 2000).
Os mecanismos de controle deverão fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, como o cumprimento das metas, a obediência aos limites para
a realização das operações de crédito, a destinação dos recursos oriundos da venda de bens do
patrimônio e as medidas adotadas para fazer retornar a despesa com pessoal e a dívida aos
seus limites.

Deve-se ressaltar a grande importância do art. 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da
operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselhos de gestão fiscal,
constituídos por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério
Público e de entidades técnicas representativas da sociedade (Lei Complementar 101,
2000)
O artigo transcrito mostra que a própria lei cria um mecanismo de controle na forma de um
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conselho de gestão fiscal, cuja competência envolve: harmonizar e coordenar os entes da
Federação, disseminar boas práticas fiscais, adotar normas de consolidação das contas
públicas e divulgar estudos e análises.

Embora a CF/88 e a Lei 4.320 contenham normas gerais sobre o sistema de controle interno,
foi somente após a promulgação da LRF que o sistema de controle interno começou a existir
na prática no âmbito das prefeituras, pois obrigou os administradores públicos municipais a
criar e implantar o Controle Interno, em caráter de urgência, até porque, segundo as
disposições da LRF, os relatórios de gestão fiscal devem ser assinados não só pelo
administrador (prefeito, presidente da câmara, demais administradores) e pelo secretário da
fazenda, mas também pelo responsável pelo Controle Interno (Faccioni, 2001).

Salienta Faccioni (2001) que o Controle Interno presta apoio a outro segmento, o Controle
Externo, que é atribuído ao Poder Legislativo, exercido em associação com o Tribunal de
Contas. O Controle Interno, o Controle Externo e a Administração, em conjunto, devem tratar
de promover a realização do bem público, visando possibilitar o alcance de resultado máximo
com o mínimo de recursos, sem desvios e desperdícios.

Já a Constituição Federal, em ser art. 74, descreve

[...] é preciso que os controles internos tenham atuação sistêmica e integrada na Esfera
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, visando entre outros, avaliar o
cumprimento de metas e a execução dos programas governamentais e orçamentários;
comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, quanto eficiência e eficácia;
exercer o controle das obrigações, direitos e haveres; apoiar o controle externo
(Remyrech, 2005).
A Resolução 820/1997 do Conselho Federal de Contabilidade, citada por Arruda, Madruga e
Freitas Júnior (2008, p. 13).

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto integrado dos
métodos e procedimentos adotados pela entidade na proteção de seu patrimônio,
promoção da confiabilidade dos seus registros e demonstrações Contábeis e de sua
eficácia operacional.
O Controle Interno é utilizado para assegurar que o objetivo dos órgãos e entidades da
administração seja alcançado de forma confiável e concreta. No caso de má administração dos
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recursos públicos, os órgãos competentes e os cidadãos podem sugerir medidas corretivas.
Todos os órgãos públicos estão obrigados a adotar e manter o Controle Interno em obediência
aos arts. 74 e 75 da CF/88. A Constituição afirma que os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário manterão, de forma integrada, sistemas de controle interno com a finalidade de:

I – Avaliar o cumprimento das metas pevistas no PPA, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;
II – Comprovar a legalidade e Avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da
gestão orçamentária, financeira, e patrimonial dos órgãos e entidades da administração
federal, bem como a aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado.
III - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e deveres da União;
IV – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (Constituição,
1988, p. 63).
As três esferas da federação, incluindo-se o Ministério Público, são abrangidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, cuja responsabilidade pela verificação do cumprimento de suas
normas é de competência do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas e o
sistema de controle interno de cada poder.

A Lei complementar 101, de 04/05/2000, estabeleceu a obrigatoriedade da fiscalização das
formas de controle interno de cada Poder e do Ministério Público sobre o cumprimento das
normas estabelecidas no art. 59, as quais descrevem as obrigações a serem seguidas:

a) Atendimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
b) Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a
Pagar;
c) Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite,
nos termos dos arts. 22 e 23;
d) Providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para a recondução dos
montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias aos respectivos limites;
e) Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as
restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
f) Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
g) Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de
irregularidades na gestão orçamentária.
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A Constituição Federal de 1988 associa planejamento a orçamento e estabelece como
instrumentos do processo de planejamento governamental o Plano Plurianual (PPA), a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) ou Orçamento Programa.
Todos são de iniciativa do Poder Executivo (Constituição, 1988, Art. 165 a 169).

2.6.1 Plano Plurianual de Ações e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

O PPA é um instrumento de planejamento do governo que tem vigência para os três últimos
anos de mandato do governo que o elaborou e para o primeiro ano do governo seguinte. Este
dispositivo está presente na legislação de criação desta peça de planejamento, que tem por
objetivo dar continuidade à administração pública, pois, independente de quem esteja no
poder, as atribuições do Estado são as mesmas, voltadas para o bem-estar da sociedade.

O PPA deve estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as
despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as despesas relativas aos
programas de ação continuada. Constitui a síntese do planejamento e serve de orientação aos
demais planos e programas de governo, além de orientar o orçamento anual.

O orçamento de cada secretaria e dos demais setores governamentais deve ser elaborado de
forma ascendente, com a participação dos gerentes das principais atividades. Deveria servir de
guia para a elaboração do PPA e dos respectivos orçamentos.

O Plano Municipal de Saúde antes de ser concluído, deve ser aprovado pelo respectivo
Conselho e encaminhado para o setor de Contabilidade, para fazer a classificação
orçamentária e outros ajustes, tudo sob sua responsabilidade.

O chefe do Poder Executivo encaminha a proposta orçamentária total do município na forma
de PPA para apreciação da Câmara Municipal até quatro meses antes do encerramento do
primeiro exercício financeiro, que será sancionado até o encerramento da sessão legislativa,
(Constituição, 1988, art. 35, §2º, Inciso I do ADCT).

A elaboração do projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) é de competência do
Poder Executivo. Nele são estabelecidos os programas e as atividades a serem desenvolvidos
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no respectivo município no ano seguinte, prevendo a respectiva alocação de recursos, a
estimativa das receitas e a fixação das despesas. A LDO deve ser enviada ao Legislativo até
15 de abril, e este deverá devolvê-la para sanção do prefeito até 30 de junho, na forma da lei.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento intermediário entre o PPA e a
LOA. A LDO subsidia a Lei do Orçamento Anual (LOA), que, como um plano de trabalho,
expressa o conjunto de ações a serem realizadas e a indicação dos recursos correspondentes
para a sua execução.

Com base na previsão da arrecadação, a LDO estabelece as metas, as prioridades de gastos, as
normas e os parâmetros que vão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para
o exercício seguinte, cuja aprovação é anual.

O orçamento público dos governos das três esferas, portanto, compreende a previsão de todas
as receitas e a fixação de todos os gastos ou despesas. Sua elaboração é obrigatória e tem
periodicidade anual, sendo os prazos estabelecidos pelas leis locais. Comumente, o orçamento
da esfera federal tem o prazo de entrega até 31 de agosto e o dos estados e municípios, até 30
de setembro, podendo este prazo variar segundo a Lei Orgânica de cada município.

2.6.2 Operações de crédito (divida fundada)

A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, estabelece regras de condutas a serem
observadas pelos administradores públicos. Se estes não as cumprirem estarão sujeitos às
sanções de ordem institucional e pessoal. As sanções de ordem pessoal não estão dispostas na
LRF. Nesta há apenas um artigo que determina que as infrações a seus dispositivos sejam
punidas segundo o Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal). Os novos tipos penais foram
acrescentados ao respectivo Código pela Lei 10.028/2000, que modificou a redação do art.
359, adicionando-lhe oito novos tipos penais, que têm, como bem jurídico tutelado as finanças
públicas.

O crime de contratação de operação de crédito, previsto no Código Penal, tem a seguinte
redação:
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Art.359-A- Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem
prévia autorização legislativa;
Pena-reclusão de 1(um) ano a 2(dois) anos.
Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de
crédito interno ou externo:
I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em
resolução do senado federal;
II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado
por lei.
Por fim:

Haverá crime quando o montante da dívida consolidada ultrapassar o limite máximo
autorizado por lei, ou quando o agente, efetivamente, autoriza, ordena ou realiza
operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa, ou com
inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do
Senado Federal (Autor, data, p. XX).
2.6.3 Controle externo

Pela lei, o Controle Externo é função do Legislativo. É da competência do Congresso
Nacional, no âmbito federal, das Assembleias Legislativas, nos estados, da Câmara
Legislativa, do Distrito Federal e das Câmaras Municipais, nos municípios, podendo contar
com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas.

No município, o controle por meio de fiscalização será exercido pelo Poder Legislativo –
Câmara Municipal –, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas dos estados ou do município,
onde houver (Constituição, 1988, art. 31, §1º).
Além da Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Instrução Normativa 01/97 do
Tribunal de Contas e da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
exigem a implantação de regras para o controle interno na administração pública e seu
cumprimento.
O controle externo, no caso do Poder Executivo, é constituído pelo Poder Legislativo e pelo
Poder Judiciário, sendo os Tribunais de Contas órgãos auxiliares.
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Para o exercício do controle externo, o Brasil adotou o sistema de Tribunais de Contas. Ao
todo, são 34 órgãos que foram prestigiados pela Constituição de 1988 com o acréscimo de
dessa função.
Atualmente, o sistema de controle interno no Brasil está organizado da seguinte maneira:

. Um Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e representação em
todas as Unidades da Federação;
. 26 Tribunais de Contas Estaduais, sendo um em cada Unidade da Federação;
. Quatro Tribunais de Contas dos Municípios, localizados nos Estados da Bahia,
Ceará, Pará e Goiás;
. Dois Tribunais de Contas Municipais, localizados nos municípios de São Paulo e Rio
de Janeiro, órgãos municipais de controle externo encarregado de fiscalizar as
atividades financeiras unicamente daqueles municípios.

Os Tribunais de Contas dos municípios são órgãos estaduais encarregados de fiscalizar os
municípios localizados naquele estado. No Ceará, é o TCM-Ceará que responde pela
fiscalização de todos os municípios do estado.

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) aprecia as contas anuais dos governos
municipais, analisa a execução e o cumprimento das metas do PPA, LDO e LOA e julga as
contas dos administradores/gestores da saúde.

Para saber qual Corte de Contas (TCU, TCE ou TCM) irá atuar em cada caso, deve-se
identificar a origem do recurso a ser fiscalizado. Assim, caso esteja sendo gasto um recurso na
esfera federal, o Tribunal que irá atuar é o TCU. Este tem a competência de fiscalizar a
aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Governo Federal, mediante convênio, acordo,
ajuste e outros instrumentos congêneres, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
como preveem a CF/88 e a Lei n. 8.443/92.

O órgão responsável pela fiscalização dos recursos no âmbito estadual é o Tribunal de Contas
do Estado. No caso do estado do Ceará, além do TCE, existe o TCM, com competência de
fiscalizar apenas as despesas que tenham sido efetuadas no âmbito estadual, ficando para o
TCM-CE a fiscalização dos recursos dos 184 municípios.
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2.7 Lei Orçamentária Anual

O orçamento pode ser definido como um instrumento de planejamento da ação governamental
composto do ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo
período e em pormenor, efetivar as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços
públicos e outros fins (Crepaldi & Crepaldi, 2013).
O orçamento pode ser entendido como o instrumento fiscalizador da atividade financeira do
Estado, com o escopo de coibir os abusos governamentais. Com o intuito de assegurar o
controle orçamentário, a Constituição Federal adota mecanismos de rigorosa fiscalização que,
inclusive, extravasam o campo de atuação do princípio da legalidade para adentrar nos limites
da legitimidade e da economicidade etc. Para tanto, há possibilidade de controle interno e
externo, como descrito por (Crepaldi & Crepaldi, 2013).
O orçamento público surgiu com a finalidade precípua de ser instrumento de controle. Uno e
envolve, o universo das receitas e despesas, o orçamento, desde o início, e constituiu-se numa
fórmula eficaz de controle político dos órgãos de representação sobre os executivos
(Giacomoni, 2010).
Com o crescimento das funções executivas do governo e, consequentemente, de suas receitas
e despesas, assim como em decorrência da perda da ascendência dos legisladores sobre a
elaboração orçamentária, a ênfase do controle passou a ser dirigida à execução do orçamento.
Historicamente, o início efetivo da fiscalização parlamentar sobre a execução orçamentária
começou na França em 1822 e na Inglaterra em 1866 (Giacomoni, 2010).
A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), estabeleceu a responsabilidade na
gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e se
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento
de metas e resultados entre receitas e despesas (Crepaldi & Crepaldi, 2013).

Um setor público organizado e disciplinado é condição para a estabilidade dos preços e para
fomento do crescimento econômico sustentável, com óbvias consequências sobre a geração de
emprego e renda e o bem-estar social (Crepaldi & Crepaldi, 2013).
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Estado exercerá a função de planejamento,
contando para tanto com duas modalidades de planos: planos e programas nacionais,
regionais e setoriais e planos plurianuais. Os primeiros, determinantes para o setor público e
indicados para o setor privado, seguem, em linhas gerais, o modelo concebido no Ato
Complementar 43/69. A segunda modalidade, ao portar “as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal”, aproxima-se mais do plano geral de governo concebido pelo
Decreto 200/67 (Giacomoni, 2010, p. 336).

No Brasil, a esfera federal tem cerca de 50 anos de experiência na elaboração e execução de
planos de governo administrativos, econômicos e de desenvolvimento. Os resultados
alcançados nessa trajetória evidenciam acertos e desacertos, êxitos e fracassos, consequência,
em grande medida, da instabilidade política, institucional e econômica que caracterizou a
história recente do País (Giacomoni, 2010).

A primeira norma federal a estabelecer a obrigatoriedade na elaboração sistemática de planos
de governo foi o Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispondo sobre a organização
da administração federal e estabelecendo diretrizes para a reforma administrativa, o referido
decreto-lei define o planejamento como “princípio fundamental” a ser obedecido na
consecução de todas as atividades. As bases da institucionalização e da integração do
planejamento com o orçamento e a execução financeira estão assim disciplinadas.

A ação governamental obedecerá o planejamento que vise promover o desenvolvimento
econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e
programas elaborados, na forma do Título III, e compreenderá a elaboração dos
seguintes instrumentos básicos: a) Plano Plurianual de Governo; b) Programas gerais,
setoriais e regionais, de duração plurianual; c) Orçamento-programa anual; d)
Programação financeira de desembolso (Decreto-lei 200, 1967).
O processo de elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento governamental deve
ser capaz de expressar com maior veracidade a responsabilidade do governo para com a
sociedade, visto que o orçamento-programa anual deve indicar com clareza os objetivos
perseguidos pela nação da qual o governo é intérprete (Martins, 2011).
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2.7.1 A LOA e a LRF

Atualmente, o processo orçamentário está definido na Constituição de 1988, que estabeleceu
como instrumentos de planejamento governamental, de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo, as seguintes instrumentos:
. Lei do Plano Plurianual
. Lei de Diretrizes Orçamentárias
. Lei do Orçamento Anual
A edição da Constituição Federal de 1988, permitiu verificar que tanto no Brasil como em
outros países foram necessários anos para que o controle do orçamento por parte dos
representantes do povo fosse reconhecido e, uma vez admitido por quem detinha poder, se
incorporasse às cartas constitucionais.
No que se refere à evolução histórica do orçamento, os estudos mostram que ele percorreu
três etapas, que são identificadas claramente na luta entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo:
1ª) conquista da faculdade de votar impostos;
2ª) conquista da faculdade de discutir e autorizar despesas;
3ª) periodicidade do orçamento e especialização dos gastos.
A análise dessas etapas leva à conclusão de que o orçamento, como instrumento de controle
preventivo, pressupõe, no mundo moderno, o estabelecimento de um novo ambiente
sistematizado de planejamento, execução e controle dos recursos colocados à disposição dos
administradores.
No Brasil, esse ambiente está previsto desde a Constituição de 1988, que em seu art. 163
reserva à Lei Complementar dispor sobre:

. Finanças Públicas;
. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais
entidades controladas pelo Poder Público;
. Concessão de garantias pelas entidades públicas;

53

. Emissão e resgate de títulos da dívida pública;
. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;
. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios;
. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União
resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao
desenvolvimento regional.
Essa determinação constitucional, principalmente aquela relativa às finanças públicas, foi
atendida, em parte, pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), que estabeleceu
as bases para a instituição desse novo ambiente de controle fiscal das contas públicas
consubstanciado num rígido código de conduta dos administradores públicos.
Esse código de conduta está centrado nos seguintes objetivos:
. melhora da administração das contas públicas, impondo aos governantes
compromissos com a execução e controle do orçamento e das metas fiscais;
estabelecimento de princípios e normas gerais das finanças públicas para as três
esferas de governo;
. estabelecimento de uma gestão fiscal responsável, com ênfase no controle do gasto e
do endividamento;
. melhora da transparência na gestão do gasto público, a partir da padronização de
contas e da ampliação do acesso à população inclusive por meio eletrônico.

Os Orçamentos Públicos podem ser estudados em função das seguintes características:
. Tipos de Orçamento;
. Aspectos orçamentários;
. Princípios orçamentários.

2.7.1.1 Tipos de orçamento
O tipo de orçamento é a característica que determina a maneira pela qual o orçamento é
elaborado, dependendo do regime político vigente. Daí se dizer que os orçamentos variam
segundo a forma de governo, podendo ser classificados em três tipos:
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a) Legislativo - é o orçamento cuja elaboração, votação e aprovação são de
competência do Poder Legislativo, cabendo ao Executivo a sua execução. É
utilizado em países parlamentaristas.
b) Executivo - é o orçamento cuja elaboração, aprovação, execução e controle são
da competência do Poder Executivo. É utilizado em países onde impera o
poder absoluto.
c) Misto - é o orçamento elaborado e executado pelo Poder Executivo, cabendo
ao Poder Legislativo a sua votação e controle. É utilizado pelos países em que
as funções legislativas são exercidas pelo Congresso ou Parlamento, sendo
sancionado pelo chefe do Poder Executivo. É o tipo utilizado no Brasil.

2.7.2 Aspectos orçamentários

a) Aspecto político - diz respeito a sua característica de Plano de Governo ou
Programa de Ação do Grupo, ou facção partidária, que detém o Poder e que foi
submetido à população durante o processo eleitoral, caracterizando, desse modo, o
aspecto político do orçamento como instrumento que materializa as escolhas públicas.
b) Aspecto jurídico - é o que define a Lei Orçamentária no conjunto de leis do País.
Constitui um aspecto bastante discutido, uma vez que para alguns autores o orçamento
é sempre uma lei. No Brasil, o orçamento constitui, portanto, uma lei aprovada pelo
Legislativo, mas pelo princípio da exclusividade só deve conter a previsão de receitas
e fixação da despesa.
c) Aspecto econômico - é o resultado da evolução das características políticas do
orçamento. Se o orçamento público é peça fundamental ao cumprimento das
finalidades do Estado, não restam dúvidas de que deverá observar que o melhor plano
é aquele que resulta numa maior produção com um menor gasto. Ao estudar o aspecto
econômico, devem-se levar em conta os riscos inerentes ao crescimento desmedido do
setor estatal.
d) Aspecto financeiro - é caracterizado pelo fluxo monetário das entradas da receita e
das saídas da despesa, meio efetivo e normal da execução orçamentária. A gestão
financeira das entradas e saídas de numerário é feita por um órgão tradicionalmente
denominado Tesouro público, que em alguns entes governamentais recebe o nome de
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Secretaria do tesouro. Em função desses aspectos, o órgão com as funções do Tesouro
tem sempre um papel centralizador da atividade financeira e orçamentária.

2.7.3 Princípios orçamentários

O orçamento é dividido em duas partes, ou seções – Receitas e Despesas –, separadas tanto no
aspecto jurídico como no contábil. Em matéria de despesa pública, as previsões contidas no
orçamento, sejam as iniciais ou a ele incorporadas em virtude de créditos adicionais abertos
durante o exercício, destacam um caráter limitativo e imperativo, inibindo e proibindo a
administração de efetuar gastos além dos créditos concebidos.

Quanto à receita pública, ao estimar as receitas prováveis de cada fonte, o legislador não
pretende limitar as faculdades de arrecadação do Poder Público. O objetivo do cálculo dos
recursos é fundamentar o montante dos gastos e, por via de consequência, chegar ao
nivelamento entre as receitas e as despesas. Entretanto, ao contrário das despesas, tal previsão
não constitui um limite, que, uma vez atingido, deve ter a arrecadação suspensa.

Dado seu caráter de documento legislativo, que autoriza e limita a ação do Poder Público, o
orçamento deve incluir todas as receitas e todas as despesas, pois essa é a condição essencial
para que o controle do Poder Legislativo seja efetivo.

2.7.4 Lei Orçamentária Anual - Receitas e despesas

Em finanças públicas, entradas, ou ingressos, são designações dadas às importâncias
recebidas pelos cofres públicos. Porém, nem todo ingresso de recursos representa uma receita
pública, uma vez que alguns deles não aumentam o patrimônio do órgão, podendo estar
condicionados a uma restituição posterior ou a mera entrada de caixa ou recuperação de
valores emprestados. Para classificar a receita orçamentária, o art. 11 da Lei 4.320/1964
utilizou o critério econômico, estabelecendo as categorias econômicas: 1 - Receitas Correntes;
e 2 - Receitas de Capital.
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A finalidade desse critério é identificar a origem dos recursos segundo o fato gerador,
evidenciando quais recursos serão destinados a atender às despesas correntes, bem como os
destinados a atender às despesas de capital ,e, ainda, o superávit do orçamento corrente.
A expressão gastos públicos é empregada no sentido de despesas públicas, ou despesas
governamentais (todo e qualquer gasto independentemente do pagamento efetuado). As
normas e procedimentos relativos aos gastos públicos são comuns à União, aos estados e
municípios e aos poderes Legislativo e Judiciário. Antigamente, para o desempenho das
funções públicas, o Estado requisitava bens e serviços, o que hoje não mais ocorre, já que os
bens são intocáveis, devido às ressalvas constitucionais. O Estado tem de arcar com os ônus
desse desempenho, chamado de despesas públicas.
Com o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a elaboração dos orçamentos passou
a requerer maior cuidado, pela expansão do grau de reponsabilidade dos governantes nos
casos de aumento de despesas, uma vez que os atos que criarem ou aumentarem despesas
deveriam ser instruídos com a estimativa prevista do impacto orçamentário e financeiro, bem
como deveriam ser demonstradas as origens dos recursos para seu custeio.
2.7.4.1 Receitas e Despesas correntes
São Receitas Correntes aquelas de natureza tributária, de contribuições, patrimonial
agropecuária, industrial, de serviços e outras, além daquelas provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado quando destinadas a
atender as despesas classificáveis em Despesas Correntes.

As Despesas Correntes classificam-se na categoria daquelas de manutenção das atividades de
cada órgão/entidade; ou seja, aquelas que não contribuem para a formação ou aquisição de um
bem de capital. Exemplos: despesas de pessoal, água, luz, telefone, contratos com prestadores
de serviço de conservação e limpeza.
2.7.4.2 Receitas e Despesas de Capital

São Receitas de Capital aquelas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos
da constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos e dos recursos
recebidos de outras pessoas de direito público.
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As Despesas de Capital classificam-se na categoria das despesas destinadas a formar e/ou
adquirir bens e/ou direitos, como: execução de obras, aquisição de materiais permanentes e
concessão de empréstimos, títulos representativos de capitais e amortização de dívidas. As
Despesas de Capital ocorrem por mutações; ou seja, não modificam o resultado patrimonial,
pois para toda saída de recursos ou compromisso assumido há em contrapartida a
incorporação de um elemento novo no ativo ou a redução do passivo, como no caso de
amortização do pagamento da dívida.

Este referencial teórico contribui para a pesquisa de campo, na medida em que revela como
são elaborados o planejamento e a execução da LOA, bem como as características das
Receitas e Despesas Correntes e das Receitas e Despesas de Capital, como também revela a
relação prática do controle interno na gestão municipal e na utilização dos recursos públicos.
Por esse motivo, torna-se relevante abordar a Administração Pública e o entendimento de
autores especialistas que preenchem as lacunas de entendimento.

A LOA é composta pela estimativa de receitas e pela fixação de despesas. O município
arrecada as receitas de acordo com a distribuição do sistema tributário brasileiro, que
disciplina a participação de uma pessoa de direito público interno no produto da arrecadação
de impostos de competência de outra. Esta decreta e arrecada um imposto e distribui uma
porcentagem da respectiva receita entre as várias pessoas de direito público que a compõem.
As transferências tributárias constitucionais da União para os estados e os municípios podem
ser classificadas: Diretas - repasse de parte da arrecadação para determinado governo; e
Indiretas - mediante a formação de fundos especiais. No entanto, independente do tipo, as
transferências sempre ocorrem do governo de maior nível para os de menores níveis, quais
sejam: da União para os estados, da União para os municípios; dos estados para os
municípios.

As Receitas Tributárias arrecadadas pelo ente responsável nem sempre lhe pertencem com
exclusividade. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) prevê, nos arts. 157
a 162, a distribuição dessas receitas.

Para atender às demandas de suas populações por serviços públicos, os municípios contam,
além das receitas resultantes da arrecadação dos tributos de sua competência (como Imposto
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sobre Serviços de Qualquer Natureza [ISS], Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis
[ITBI] e Imposto Predial e Territorial Urbano [IPTU]) e das originárias de seu patrimônio
(lucros de suas empresas ou aluguéis de imóveis de sua propriedade e outros), com as
transferências de recursos estaduais e federais.
As transferências de recursos federais aos municípios podem ser classificadas nas seguintes
modalidades:
a) Constitucionais;
b) Legais;
c) Do Sistema Único de Saúde (SUS);
d) Direta ao cidadão;
e) Voluntárias.
2.7.4.3 Transferências Constitucionais
Com a Constituição de 1988, houve uma grande descentralização das competências do Estado
entre seus entes constitutivos. Com isso, tratou-se de dividir também as Receitas Tributárias,
estabelecendo competências tributárias exclusivas dos estados e municípios (sendo que o
Distrito Federal acumula essas competências) e, ainda, determinando cotas de participação
desses entes nos tributos de competência da União.
Aos recursos que a União transfere aos estados e aos municípios por determinação da
Constituição, dá-se o nome de Transferências Constitucionais. São exemplos deste tipo de
transferência:
a) Fundo de Participação dos Municípios - FPM – CF, art. 159;
b) Fundo de Participação dos Estados - FPE – CF, art. 159;
c) Transferências para municípios – Imposto Territorial Rural - ITR – CF, art. 158.
2.7.4.4 Transferências Legais
São aquelas previstas em leis específicas, as quais determinam a forma de habilitação, a
transferência, a aplicação dos recursos e o modo como deverá ocorrer a respectiva prestação
de contas.
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2.7.4.5 Transferências destinadas ao SUS

O SUS compreende todas as ações e serviços de saúde estatais das esferas federal, estadual,
municipal e distrital, bem como os serviços privados de saúde contratados ou conveniados.

As transferências destinadas ao SUS são tratadas destacadamente por conta da relevância do
assunto, e não pelo tipo de transferência, pois a descentralização dos recursos para as ações e
os serviços de saúde é concretizada também por meio da celebração de convênios, de
contratos de repasse e, principalmente, de transferências fundo a fundo.

No repasse fundo a fundo, os valores são depositados diretamente no Fundo Nacional de
Saúde dos fundos de saúde estaduais, do Distrito Federal e municipais. Os depósitos são feitos
em contas individualizadas, isto é, específicas dos fundos.

2.7.4.6 Transferências diretas ao cidadão

Compreendem programas que concedem benefício monetário mensal, sob a forma de
transferência de renda diretamente à população-alvo do programa. Em linhas gerais, cabe ao
município a missão de operacionalizar os programas com ações como seu credenciamento no
Governo Federal, realizar e manter o cadastro das pessoas beneficiadas pelos programas e
instituir os conselhos de controle social dos programas, entre outras ações. Entre os programas
desta modalidade, destacam-se: Programa Bolsa Família e Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI).

2.7.4.7 Transferências voluntárias

Compreendem os repasses de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação a
título de cooperação, de auxílio ou de assistência financeira que não decorram de
determinação constitucional, legal ou dos destinados ao SUS. A operacionalização dessas
transferências é, em regra, viabilizada por meio de convênios ou contrato de repasses.

60

Nos municípios, contabilmente, essas receitas são classificadas como Receitas Correntes e
Receitas de Capital. De acordo com a legislação pesquisada em Brumadinho, essas receitas
têm a seguinte divisão na sua estimativa:

. Receitas Correntes, Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita
Patrimonial, Receita Agropecuária e Industrial, Receita de Serviços, Transferências
Correntes, Outras Receitas Correntes;
. Receitas de Capital Operação de Crédito e alienação de bens, Amortização de
empréstimos, Transferências de Capital e Outras Receitas de Capital.

Discorre-se, a seguir, sobre os métodos científicos para mensurar como foi implantado o
controle das contas públicas e que efeitos produziram em termos de melhoramento da
gestão pública nos municípios de Brumadinho e Ibirité.
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3 METODOLOGIA

Segundo Eco (1997, p. 10), para se fazer uma pesquisa são necessários quatro requisitos
básicos. Primeiro, ter objeto reconhecível e claro para o leitor - representa na pesquisa “o que
será pesquisado”. Segundo, acrescentar algo que ainda não foi dito, contribuindo para o
desenvolvimento da ciência. Terceiro, prende-se à utilidade - a pesquisa necessariamente deve
ser útil a outras pessoas, tanto do ponto de vista científico quanto nos aspectos social,
econômico ou cultural. O segundo e o terceiro requisito representam “para que se faz a
pesquisa”. Quarto, consiste na viabilidade de verificação ou refutação das hipóteses
apresentadas, partindo do pressuposto, de que toda pesquisa científica é instigada por um
problema, por uma questão geradora e por hipóteses ou pressupostos que serão conformados
ou refutados pelo uso do método científico. Este último requisito representa “como e quando a
pesquisa se processará”.

Esta seção trata dos procedimentos metodológicos, visando responder à pergunta norteadora e
aos objetivos da pesquisa. Inicialmente, serão definidas: a caracterização da pesquisa, a
unidade de análise e observação e a descrição da coleta de dados. Posteriormente, serão
apresentadas as estratégias de análise e tratamento dos dados.

O primeiro tópico objetiva caracterizar a pesquisa quanto aos meios e quanto aos fins. O
segundo tópico objetiva explicar os critérios adotados para a escolha do estudo de caso,
indicando, ainda, que a unidade de análise é o Controle Interno Governamental (CIG) da
Prefeitura Municipal de Brumadinho e da Prefeitura de Ibirité e que a unidade de observação
é o trabalho do controlador geral da Prefeitura. O terceiro tópico discorre sobre os
instrumentos de coleta de dados e os critérios adotados para se elaborar as perguntas dos
questionários. Por fim, o quarto tópico objetiva demonstrar, por meio de tabelas, a abordagem
da pesquisa, a delimitação temporal, os procedimentos de coleta de dados, os meios utilizados
para se coletar esses dados e as razões da metodologia adotada, na tentativa de garantir dados
coerentes e fidedignos, demonstrando, ainda, os principais autores do referencial teórico e sua
abordagem.
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3.1 Caracterização da pesquisa

Com base no objetivo geral da pesquisa, foi feita a análise da implantação do CIG , a partir da
promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre as contas públicas municipais nas
Prefeituras de Brumadinho e Ibirité, ambos municípios do estado de Minas Gerais, levando
em consideração a influência do controle interno sob os aspectos fiscal, social e de gestão.
Também, analisou-se criticamente como o Controle Interno está sendo praticado, percebido e
avaliado.

Quanto aos meios, adotou-se o estudo de caso na Prefeitura Municipal de Brumadinho (PMB)
e na Prefeitura Municipal de Ibirité (PMI), municípios caracterizados no tópico 3.2. Com
apoio em Yin (2001, p. 32), este estudo busca examinar os dados em profundidade dentro da
instituição pesquisada. Este mesmo autor define estudo de caso como “uma investigação
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente
definidos”.

Com base em Collis e Hussey (2005), para alcançar os objetivos específicos, a pesquisa
utilizou-se de questionários, entrevistas, observação participante e análise documental. As
técnicas pelas quais os dados foram coletados e tratados estão descritas no tópico 3.3.

O método escolhido foi o da abordagem documental, qualitativa e quantitativa. Segundo
Collis e Hussey (2005, p. 26), “a pesquisa qualitativa é mais subjetiva e envolve examinar e
refletir sobre as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas”.

A problemática adotada para esta pesquisa delineou-se, também, como uma abordagem
quantitativa, pois se propõe a analisar o índice de IRFS, que é calculado anualmente e reflete
o desempenho dos municípios sob três aspectos: fiscal, social e de gestão. Este indíce é
estimado por meio de uma média aritmética simples, formada por índices que captam esses
três aspectos.

Assim, é importante conhecer as diferenças básicas entre as pesquisas qualitativa e
quantitativa, conforme Gall, Gall e Borg (2003):
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. Na qualitativa o pesquisador descobre conceitos e teorias depois que os dados forem
coletados, enquanto na quantitativa os conceitos e teorias são usados para determinar
os dados que serão coletados.
. Na qualitativa o pesquisador usa a análise indutiva para analisar os dados, enquanto
na quantitativa usam-se os métodos estatísticos para análise.
. Na qualitativa, o pesquisador generaliza os achados identificando outros casos
semelhantes, enquanto na quantitativa são usados os procedimentos de inferência
estatística para generalizar os achados de uma amostra para uma população definida.

Neste trabalho, a pesquisa, quanto aos fins, é considerada descritiva e explicativa. As
pesquisas descritivas e explicativas são complementares. A primeira busca o estabelecimento
de relações entre variáveis e a segunda explica a razão, o porquê das coisas, o esclarecimento
causal e o entendimento de determinados fenômenos (Gil, 2002).

3.2 Unidades de análise e observação

Adotou-se como unidade de análise desta pesquisa o Poder Executivo dos municípios de
Brumadinho e Ibirité do estado de Minas Gerais. Como unidade de observação, adotou-se o
trabalho dos órgãos de controle interno, que são de assessoramento direto do prefeito. O autor
desta dissertação, desde 1997, é servidor do Poder Legislativo municipal de Brumadinho,
ocupando atualmente o cargo de controlador interno. Trabalha também como assessor
contábil da Prefeitura de Ibirité. A escolha dessas unidades da federação garante, portanto, o
quesito de viabilidade da pesquisa.

A pesquisa, que utiliza a Prefeitura como estudo de caso, foi devidamente autorizada pela
Secretaria de Governo da PMB e pela Secretaria de Fazenda da PMI.

Segundo o Instituto Brasileiro de geografia e Estatística ([IBGE], 2012), o Brasil possui 5.564
municípios e Minas Gerais, 853. A escolha dos municípios para a realização deste estudo de
caso apoia-se nas seguintes razões: acessibilidade e análise da gestão pública municipal. O
aspecto de acessibilidade tem relevância, no sentido de assegurar o acesso a todos os dados
pretendidos. Dessa forma, viabiliza-se a pesquisa.
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O município de Brumadinho possui 35 mil habitantes, e por isso pode ser considerado um
município de pequeno porte. Já o município de Ibirité tem 170 mil habitantes, sendo
considerado um município de médio porte.

3.3 Técnica de coleta de dados

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados documentos e questionários.

Segundo Godoy (1995), a análise documental é importante por possibilitar a compreensão de
aspectos relativos a fatos históricos ocorridos na organização. Segundo o mesmo autor, os
documentos constituem uma rica fonte de dados.

A pesquisa documental, segundo Gil (2002), muito se assemelha à bibliográfica quanto aos
métodos, mas difere dela no que diz respeito à natureza das fontes de informação.
Documentos são fontes primárias que contêm o registro de dados. Já as fontes bibliográficas
incluem a análise e a interpretação dos dados das várias fontes utilizadas.

Os documentos pesquisados foram, as prestações de contas do Sistema de Apoio ao Controle
Externo (SIACE) anualmente apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG) e os balanços orçamentários e patrimoniais obrigatoriamente divulgados à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme institui a Lei Complementar 101, de 2000,
que versa sobre a Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, 2000).

Estas Demonstrações Contábeis contêm: endividamento, suficiência de caixa, gastos com
pessoal, custeio da máquina, gastos com o Legislativo, gastos com educação, matrículas na
rede municipal de ensino, taxa de evasão da rede municipal, capacitação dos professores da
rede municipal, gastos com saúde, mortalidade infantil, vacinação e consultas médicas por
habitante. Esse índice é convertido em uma base comum, para permitir a comparação entre os
municípios, e normalizado, fornecendo valores entre 0 e 1, sendo 1 a nota máxima (CNM,
2008).

A amostra utilizada e a coleta de dados se deu por meio de um levantamento de dados
documentais, que, segundo Gil (2002, p. 55), “vale-se de materiais que ainda não receberam
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um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa”.
Foram utilizadas fontes documentais que, de alguma forma, já foram analisadas, tais como
relatórios de pesquisa e tabelas estatísticas provenientes de documentos disponibilizados por:
Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Tribunal de Contas da União (TCU),
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Prefeitura Municipal de
Brumadinho (PMB), Prefeitura Municipal de Ibirité (PMI), Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e Fundação João Pinheiro.
Ressalta-se que, por se tratar de dados documentais oriundos de sites institucionais, credita-se
confiabilidade às informações disponibilizadas. A despeito das críticas existentes acerca dessa
metodologia de pesquisa, ela ainda se mostra o mais acessível para o trabalho com
indicadores de gestão dos municípios, estados e União, dada a obrigatoriedade de
publicização dessas informações.
De posse desses documentos, objetivou-se estudar a aplicação de recursos na educação, saúde
e pessoal, por meio da análise de demonstrativos da prestação de contas. A partir deste
contexto, foi possível criar uma base empírica de dados e tecer as análises que detalham a
implantação do CIG no município e a influência nas áreas de Pessoal, Saúde e Educação.
Com base nesse procedimento, pretendeu-se alcançar os objetivos específicos 1, 2 e 3,
descrever e discutir a influência do CIG/LRF nas despesas de pessoal, descrever e discutir o
cumprimento das metas previstas para educação em relação a CIG/LRF e investigar a relação
prática do controle interno e da LRF na gestão da saúde municipal quanto à utilização de
recursos públicos..
3.3.1 Entrevista e questionários
Além da pesquisa documental, esta dissertação usou informações extraídas de questionários
semiestruturados para complementar a coleta de dados. A entrevista é uma técnica de
pesquisa que visa obter informações úteis à análise do objeto proposto, sendo utilizada para
diversas finalidades e de uso comum não apenas por pesquisadores, mas também por
profissionais de diferentes áreas de atuação, como Psicologia, Saúde ou Serviço Social. Os
profissionais se valem desta técnica para compreender fatos passados acontecidos com o
sujeito que explicam as manifestações presentes.
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Os profissionais entrevistados foram os servidores que ocuparam o cargo de controle interno
em ambas as prefeituras, bem como os servidores que ocupam o cargo de contador da PMB e
PMI e os agentes políticos que ocuparam os cargos de secretário de governo, fazenda,
planejamento e saúde. Neste sentido foram nove entrevistados: cinco de Brumadinho e quatro
de Ibirité.

Por meio da análise dos questionários, pretendeu-se ampliar a investigação sobre o controle
interno, acrescentando o conhecimento de quem vivenciou e vivencia a aplicação dos recursos
públicos na prática, respondendo com mais credibilidade sobre os objetivos da dissertação:
analisar a implantação do CIG a partir da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal
sobre as contas públicas municipais.

Em relação à Prefeitura de Brumadinho, os entrevistados foram: o servidor público ocupante
do cargo de controlador do município no exercício de 2003 , que possui 43 anos de idade, é
do sexo masculino e possui formação superior em Ciências Contábeis; a servidora pública que
exerceu em 2012 a função de contadora do município, que tem 32 anos de idade e possui
diploma de curso superior em Ciências Contábeis; o servidor público ocupante do cargo de
controle interno no exercício de 2012, que é do sexo masculino, tem 30 anos de idade e possui
formação em Direito; o quarto e o quinto entrevistados foram os agentes políticos que
ocuparam o cargo de secretaria de governo e saúde, respectivamente, no exercício de 2014.

Na Prefeitura de Ibirité, os entrevistados foram: a servidora pública ocupante do cargo de
controle interno no exercício de 2012, que tem 30 anos e é formação em Ciências Contábeis; a
servidora pública que ocupa o cargo de contadora no exercício de 2012, que tem 48 anos e
possui formação em técnico de contabilidade; o terceiro e quarto entrevistados foram os
agentes políticos que ocuparam o cargo de secretario de fazenda e planejamento,
respectivamente, no exercício de 2014.

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados

A influência do controle interno nas áreas de Pessoal, Saúde e Educação depois da
promulgação da LRF foi medida por meio de estudos dos elementos que compõem o Índice
de Responsabilidade Fiscal e Social (IRFS), da situação dos gasto com pessoal e da dívida
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fundada, do comportamento financeiro dos municípios, por meio da análise dos indicadores
gerais extraídos das demonstrações contábeis e da análise do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). A partir desse contexto, foi possível tecer as considerações ocorridas na
gestão do município após a implantação do CIG, respondendo aos objetivos específicos desta
pesquisa.

O IRFS é um instrumento que objetiva disseminar a cultura da responsabilidade fiscal
associada à responsabilidade social. Reflete anualmente o desempenho dos municípios sob
três óticas, oferecendo um parâmetro simples e, ao mesmo tempo, amplo de avaliação das
administrações municipais. Subdivide-se em três subíndices - Fiscal, Social e Gestão -, que,
por sua vez, são compostos por outros índices específicos, 16 ao todo. Esses índices são
calculados a partir das informações prestadas pelas próprias prefeituras à Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) e a outros órgãos oficiais, como o Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (Datasus) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).

É sabido que existe uma seção inteira da LRF que versa apenas sobre as despesas com
pessoal. Na referida lei, foi estabelecido em seu art. 18 que:

[...] entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência (Lei
Complementar 101, 2000).
A LRF estabelece também que a relação entre Despesas com Pessoal e Receita Corrente
Líquida (RCL) não poderá ser superior a 60% no caso dos municípios. A RCL é o somatório
das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
de transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas, no caso dos
municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira. Assim, apresentam-se
mais dois índices utilizados nas análises:
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a) Despesas com Pessoal/Receita Corrente Líquida
b) Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida

Na equação (4), divide-se a Dívida Consolidada Líquida (DCL) pela RCL. A DCL é o
resultado da soma das dívidas interna e externa, menos o passivo financeiro.

Atualmente, nos municípios a contabilidade do setor público é gerida conforme estabelece a
Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para a
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos estados, dos municípios e
do Distrito Federal. Conforme institui o capítulo IV, art. 101, os resultados do exercício
devem ser apresentados nas demonstrações: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Balanço Patrimonial e Demonstração de Variações Patrimoniais. Ao detalhar o Balanço
Patrimonial, o art. 105 padroniza que sua estrutura deve ser formada por Ativo Financeiro,
Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e Contas de
Compensação (Lei 4.320, 1964).

Com a entrada em vigor da Portaria 437, de 12 de julho de 2012 (Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – 5ª edição), considera a necessidade de:

a) padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, com o objetivo de
orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecidas na Lei Complementar 101, de
2000, ou Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
b) elaborar demonstrações contábeis consolidadas com base no Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso
II do art. 1° da Portaria MF 184, de 25 de agosto de 2008.

Com essa nova legislação, as Demonstrações Contábeis devem sofrer transformações. Nesse
sentido, é interessante trabalhar com outros indicadores de desempenho.

Analisar o desempenho das instituições públicas não é fácil. O Tribunal de Contas da União
(TCE, 2000, p. 25) esclarece que é difícil desenvolver indicadores de desempenho a partir de
objetivos definidos. Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ, 2003) sugere a avaliação de desempenho das entidades públicas em três grupos de
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indicadores: Gerais, Sociais e Específicos.

A Figura 2 sintetiza os indicadores gerais, que será o indicador aplicado nessa pesquisa.

Figura 2 - Indicadores gerais
Indicadores Gerais
Indicador
Fórmula
PIB per capita
PIB total / # habitantes
IPTU per capita
IPTU total / # habitantes
ISS per capita
ISS total / # habitantes
ICMS per capita
ICMS total / # habitantes
Fonte: Adaptado pelo autor (TCE-RJ, 2003)

Crescimento Indica
Aumento de renda média
Elevação da arrecadação média
Elevação da arrecadação média
Elevação da arrecadação média

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda.

O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.

O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH Global - longevidade, educação e
renda -, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade
de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em
conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios
brasileiros.

Assim, o IDHM, incluindo seus três componentes - IDHM Longevidade, IDHM Educação e
IDHM Renda -, conta um pouco da história dos municípios em três importantes dimensões do
desenvolvimento humano durantes duas décadas da história brasileira (Figura 3).
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Figura 3 - Estratégia de análise e tratamento dos dados
Objetivos
Específicos

Descrever e
discutir a
influência do
CIG/LRF sobre as
despesas de
pessoal.

Descrever e
discutir o
cumprimento das
metas previstas
para educação em
relação a
CIG/LRF.

Investigar a
relação prática do
controle interno e
da LRF na gestão
da saúde
municipal quanto
à utilização de
recursos públicos.

Paradigma ou
Abordagem da
Pesquisa

Quantitativa e
Qualitativa

Quantitativa e
Qualitativa

Quantitativa e
Qualitativa

Fonte: Elaborado pelo autor

Delimitação
Temporal
(QUANDO)

Nos Exercícios
Financeiros de
2001 a 2012

Nos Exercícios
Financeiros de
2001 a 2012

Exercício
Financeiro de
2001 a 2012

Procedimentos de
Coleta de Dados
(COMO)

Técnica
Univariada –
análise por meio
de índices ou
quocientes,
análise dos
indicadores gerais
e aplicação de
questionários.

Técnica
Univariada –
análise por meio
de índices ou
quocientes,
análise dos
indicadores gerais
e aplicação de
questionários..

Técnica
Univariada –
análise por meio
de índices ou
quocientes,
análise dos
indicadores gerais
e aplicação de
questionários.

Meios para
Coletar os Dados

Objetivou-se
estudar elementos
que compõem o
IRFS Fiscal e o
comportamento
do município por
meio da análise
das
demonstrações
Contábeis. E
entrevista com os
Servidores da
PMI e PMB.

Objetivou-se
estudar elementos
que compõem o
IRFS Fiscal e o
comportamento
do município por
meio da análise
das
demonstrações
Contábeis. E
entrevista com os
Servidores da
PMI e PMB.

Objetivou-se
estudar elementos
que compõem o
IRFS Fiscal e o
comportamento
do município por
meio da análise
das
demonstrações
Contábeis. E
entrevista com os
Servidores da
PMI e PMB.
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4 A IMPLANTAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE
INTERNO NO MUNÍCPIO DE BRUMADINHO
Visando responder à questão geradora da dissertação - Como foi implantado o controle das
contas públicas e qual é a influência nas das áreas de Pessoal, Saúde e Educação depois da
promulgação da LRF no município de Brumadinho -, este capítulo irá demonstrar como está
sendo a evolução do CIG com a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as contas
públicas municipais. Para tanto, coletaram-se os dados, das prestações de contas do Sistema
Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas Anual (SICACE-PCA)
relativos às Demonstrações Contábeis, analisando os índices de IRFS, as despesas de pessoal,
o quociente do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, IPTU per capita, ISS per capita,
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) per capita, a
aplicação dos recursos na educação e saúde pública e a análise do IDH.
Assim, definiram-se os índices e os quocientes que formaram os gráficos e as tabelas que
permitiram tecer as análises que responderam à questão norteadora desta pesquisa. Em
seguida, analisou-se a percepção dos servidores e agentes políticos envolvidos no processo de
gestão das contas públicas. As informações desta seção estão estruturadas de acordo com os
objetivos específicos, demonstrando-se o histórico do município e os efeitos da implantação
do CIG nas áreas de Pessoal, Educação e Saúde.
A administração pública brasileira, em especial a administração municipal, está vivendo um
momento de transformação. A despertada fama de ineficaz e corrupta aumenta a necessidade
de controle e transparência das contas públicas.

Esse momento vivido pela população brasileira, em parte, é devido ao maior acesso da
população às despesas do Poder Público. Citam-se como exemplos os valores gastos nos
estádios para a realização da copa do mundo do Brasil - 2014 - e a falsa impressão de
desenvolvimento na infraestrutura, que só puderam ser analisados porque a legislação atual
obriga a divulgação dos gastos públicos.
Mas nem sempre foi assim. No Brasil existe o costume de se dizer que tal lei “não pegou”.
Isso nunca foi o propósito da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Ela foi uma lei
feita para durar.
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4.1 Características do Município de Brumadinho

Brumadinho está localizado na região metropolitana de Belo Horizonte a 60 quilômetros da
Capital. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (2012), sua população é de 35.085
habitantes. O nome “BRUMADINHO” deve-se ao fato de o local estar próximo à antiga vila
do Brumado Velho. Este teria sido assim denominado pelos bandeirantes por causa das
brumas comuns em toda a região montanhosa onde se situa o município, especialmente no
período da manhã.

O município é cortado pelas rodovias BR 381 (Belo Horizonte-São Paulo) e BR 040 (Belo
Horizonte-Rio de Janeiro), podendo-se chegar à sede municipal a partir de ambas as rodovias.
O acesso mais curto da capital à cidade de Brumadinho é pela rodovia MG-040, a chamada
Via do Minério, uma estrada mais direta que sai da região do Barreiro, na parte sudoeste da
Capital, e atravessa os municípios de Ibirité e Mário Campos, antes de chegar a Brumadinho.
Há uma curta divisa direta de Brumadinho com o município da Capital, mas localizada numa
remota área montanhosa, sem estradas e de difícil acesso.

Apesar de sua pequena população, Brumadinho é importante para a região metropolitana de
Belo Horizonte por causa de seus grandes mananciais de água, possibilitados pela extensão
relativamente grande do município e pelo relevo montanhoso. Um quarto da água que
abastece a região metropolitana vem dos mananciais de Brumadinho e dos municípios
vizinhos, por meio dos sistemas Rio Manso e Catarina, operados pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA).

Ainda no município, há uma grande lavra de água mineral, explorada pela empresa Hidrobrás
e comercializada sob a marca "Ingá". Segundo o jornal Estado de Minas, "a maior fonte de
água mineral do mundo" estaria localizada na serra que separa os municípios de Brumadinho
e Mário Campos.

Além de ser o 8ª maior município minerador de Minas Gerais, com minas da Minerações
Brasileiras Reunidas S/A (MBR), Mannesmann, Vale do Rio Doce e Ferrous, Brumadinho é
recordista na produção de cachaça artesanal, com o selo da Associação Mineira dos
Produtores de Cachaça de Qualidade (AMPAQ). São produzidas em Brumadinho a cachaça
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Domina, com marketing voltado para o mercado feminino, e as marcas Segredo do Patriarca,
Brumado Velho, Saídeira e Boa Vitória.

No município de Brumadinho, especialmente na parte leste, existem muitos condomínios
horizontais, onde vive uma população de alta renda que trabalha em Belo Horizonte, atraída
pela beleza natural da região, caracterizada por montanhas, mananciais, vegetação bem
preservada e clima mais frio. Pelo mesmo motivo e pela proximidade do mercado de Belo
Horizonte, há no município várias opções gastronômicas, desde a tradicional comida mineira,
feita no fogão à lenha, até restaurantes de alto padrão, campestres ou localizados nos
condomínios.

Há um enorme potencial turístico, em razão do Centro de Arte Contemporânea Inhotim
(CACI), que possui uma das mais expressivas coleções de arte contemporânea do Brasil.

Antes da implantação da LRF o município tinha um IDH muito baixo e sua classificação no
ranking estadual ficava acima da centésima posição. Havia pouca preocupação dos gestores
com a qualidade dos gastos públicos. Consequentemente, os serviços de educação e saúde
pública não eram vistos como primordiais. A arrecadação da receita tributária era muito baixa,
pois não se previa a obrigatoriedade de cobrança do IPTU e dívida ativa.

4.2 Aplicação do Índice de Responsabilidade Fiscal Social e de Gestão (IRFS) no
município de Brumadinho
O IRFS é calculado anualmente por meio de uma média aritmética simples, formada por
índices que captam os aspectos

fiscal, social e de gestão. Contempla aspectos como

endividamento, suficiência de caixa, gastos com pessoal, custeio da máquina, gastos com o
Legislativo, gastos com educação, matrículas na rede municipal de ensino, taxa de evasão da
rede municipal, capacitação dos professores da rede municipal, gastos com saúde, mortalidade
infantil, vacinação e consultas médicas por habitante. Este índice é convertido em uma base
comum, para permitir a comparação entre os municípios. Normalizado, fornece valores entre
0 e 1, sendo 1 a nota máxima.

A Tabela 1expõe os dados relativos ao IRFS do município de Brumadinho. Ela demonstra um
crescimento dos aspectos fiscal, social e de gestão. Nos exercícios de 2007 e 2009 ocorreu
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uma mudança de padrão.

Tabela 1 - Índices de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão – IRFS do Município de
Brumadinho no período de 2003 a 2011
Índice/Ano
IRFS
IRFS Fiscal
IRFS Gestão
IRFS Social

2003
0,506
0,479
0,485
0,554

2004
0,479
0,499
0,478
0,460

2005
0,516
0,565
0,457
0,525

2006
0,544
0,484
0,494
0,655

2007
0,522
0,498
0,415
0,653

2008
0,551
0,528
0,500
0,625

2009
0,532
0,501
0,484
0,612

2010
0,536
0,578
0,464
0,568

2011
0,555
0,553
0,502
0,610

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação à melhora dos indicadores, há uma diferença significativa no comportamento de
cada um deles.

A Figura 4 a seguir demonstra as variações ocorridas no período. Nota-se uma preocupação
maior da administração com o IRFS social, pois ele ficou em diversos exercícios com o
quociente maior que o IRFS. O IRFS gestão obteve os menores percentuais em toda a série.
Figura 4 - Índices de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão –
IRFS do Município de Brumadinho no período de 2003 a 2011

Fonte: Dados da pesquisa

Por meio do Figura 4 também é possível perceber que o desempenho do IRFS parece estar
atrelado significativamente à melhoria do IRFS Fiscal. Esta analise baseia-se no ocorrido na
administração 2005/2008, que melhorou significativamente o IRFS Social, mas regrediu no
IRFS Gestão. No entanto, o IRFS manteve-se constante.
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4.3 Aplicação dos quocientes de Despesa com Pessoal e Endividamento do município de
Brumadinho
A LRF estabelece na seção II art. 19 que a Despesa com Pessoal de cada período de apuração
não poderá exceder, para os municípios, a 60% da Receita Corrente Líquida arrecadada no
período.

A Tabela 2 demonstra o quociente de comprometimento da Despesa com Pessoal em relação
à Receita Corrente Líquida do município. Neste quesito, foi cumprida a exigência legal, pois o
índice manteve-se estável na casa dos 42%.

Tabela 2 - Quociente das Despesas com Pessoal/Receita Corrente Líquida no período de
2003 a 2012 do Município de Brumadinho
ÍNDICE/ANO
Pessoal (%)

2003
42,41

2004
43,80

2005
38,52

2006
41,09

2007
44,22

2008
43,69

2009
49,35

2010
42,44

2011
40,15

2012
42,47

Fonte:Dados da pesquisa

Há que interrogar, porém, sobre a origem efetiva da estabilidade desse indicador. Em um
primeiro momento, poder-se-ia inferir que a Prefeitura manteve, em média, o mesmo número
de servidores no período. Contudo, ao se analisar o comportamento das despesas com pessoal,
não foi isso que os dados demonstraram.

A Prefeitura de Brumadinho aumentou em 460% suas despesas com pessoal no intervalo
compreendido entre 2003 e 2012, passando de R$11.580.061 para R$64.799.309. A
explicação para a média de 42%

manter-se instável,

está obrigatoriamente no

comportamento da RCL.

A figura 5 explica o comportamento histórico do gasto com pessoal, percebendo que os
valores sempre estiveram próximos ao percentual de 42%, com exceção dos exercícios de
2005 e 2009.
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Figura 5 - Quociente das Despesas com Pessoal/Receita Corrente Líquida no
período de 2003 a 2012 do Município de Brumadinho

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao gastos com pessoal, o município de Brumadinho elevou em 475% sua RCL no
período, passando de R$25.876.658 para R$149.631,48, um aumento superior à elevação das
despesas.

A despeito da Figura 5, chega-se a conclusão que o município compromete, em media, 42%
da RCL com Despesa de Pessoal e que vem conseguindo ao longo dos anos elevar a receita
para suportar os acréscimos na folha de pagamento.

4.3.1 Aplicação do quociente da Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida no
período de 2003 a 2012 no município de Brumadinho
O objetivo da aplicação deste índice é verificar o grau de comprometimento da RCL com as
dívidas no longo prazo, lembrando que a DCL é o resultado da soma das dívidas interna e
externa, menos o ativo financeiro.

A Tabela 3 demonstrou que praticamente todos os quocientes da DCL foram iguais a zero. Ou
seja, a situação financeira do município permite quitar todas as dívidas do passivo não
circulante.
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Tabela 3 – Quociente da Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida no período de
2003 a 2012 do município de Brumadinho
ÍNDICE/ANO
DCLl/RCL (%)
Fonte: Dados da pesquisa

2003
0,02

2004
0,00

2005
0,00

2006
0,00

2007
0,00

2008
0,00

2009
0,00

2010
0,00

2011
0,00

2012
0,00

O comprometimento da DCL em relação à RCL é praticamente nulo no período estudado.
Na Figura 6, esta análise fica bem demonstrada.
Figura 6 - Quociente da Dívida Consolidada Líquida em relação à
Receita Corrente Líquida

COMPROMETIMENTO DA DCL EM RELAÇÃO A RCL
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Fonte: Dados da pesquisa

4.4 Aplicação dos Indicadores de Desempenho no período de 2003 a 2009 no município
de Brumadinho
Este indicador divide-se em quatro grupos: PIB per capita, IPTU per capita, ISS per capita e
ICMS per capita. Esses quocientes determinam o aumento ou a diminuição de renda média e
a elevação ou diminuição da arrecadação média.

Os métodos quantitativos aplicados à contabilidade (especialmente a contabilidade
governamental) permitem a análise dos dados por ela fornecidos, que poderão auxiliar nas
tomadas de decisões das políticas públicas ao identificarem variáveis não percebidas no
processo de análise convencional (Silva, 2012).

4.4.1 Aplicação do Indicador Geral PIB/per capita

A aplicação do PIB per capita é o resultado da divisão do PIB pelo número de habitantes. Seu
resultado demonstra se houve aumento ou diminuição da renda média.
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A Tabela 4 revela que a renda média manteve-se instável, com os quocientes alterando entre
12.163 e 24.789 .
Tabela 4 - Índice dos Indicadores Gerais – PIB per capita no período de 2003 a 2009 da
Prefeitura de Brumadinho
PIB/ANO
Preço Corrente R$ 1000
Per Capita R$
Fonte: Dados da pesquisa

2003
388.312
12.163

2004
408.552
13.456

2005
595.868
19.104

2006
589.925
18.427

2007
580,187
18.151

2008
835.248
24.789

2009
475.016
13.812

As maiores oscilações ocorreram na administração 2005/2008, com destaque para 2005,
quando a renda média cresceu na proporção de 41,97%.
Na Figura 7, essa variação de valores fica bem evidente.
Figura 7 - Índices de PIB per capita no período de 2003 a 2012 do
município de Brumadinho
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Fonte: Dados da pesquisa

O aumento de renda ocorrido no exercício de 2005 foi, em parte, por causa do excesso de
arrecadação nas receitas de ISS e ICMS. Ou seja, neste ano o município conseguiu gerar mais
empregos e, consequentemente, arrecadar mais impostos para investir nos serviços de
educação e saúde.
4.4.2 Aplicação do Indicador Geral – IPTU per capita

A aplicação do IPTU per capita demonstra se houve elevação ou diminuição da receita média
do IPTU.
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A Tabela 5 demonstra que o quociente manteve-se constante no período, variando entre
R$21,66 e R$24,32. Ou seja o crescimento da arrecadação de IPTU acompanhou o
crescimento da população.

Tabela 5 - Índice dos Indicadores Gerais – IPTU per capita no período de 2003 a 2009 do
município de Brumadinho
Índice dos Indicadores Gerais
IPTU per capita do Município de Brumadinho período 2003/2009
IPTU/ANO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
IPTU per capita R$
21,66 21,73
22,09 23,14 22,60
24,32

2009
23,83

Fonte: Dados da pesquisa

Destacam-se os exercícios de 2007 e 2009, em que o indicador sofreu diminuição. Ou seja, o
percentual de crescimento da população superou o percentual de arrecadação da receita de
IPTU.

Na Figura 8 essa situação fica bem evidenciada.

Figura 8 - Índices de IPTU per capita no período de 2003 a 2012 do
município de Brumadinho

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o IBGE (2012), a população de Brumadinho cresceu a uma taxa de 2,5% no
exercício de 2007 e a receita arrecadada de IPTU, 0,14%. No exercício de 2009, cresceu
1,54%, acarretando a diminuição do quociente.
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4.4.3 Aplicação do Indicador Geral ISS per capita

A aplicação do ISS per capita demonstra se houve aumento ou diminuição da receita média de
ISS.

A Tabela 6 indica que houve elevação da arrecadação média da receita de ISS da ordem de
467,88%.

Tabela 6 - Índice dos Indicadores Gerais – ISS per capita no período de 2003 a 2009 do
município de Brumadinho
Índice dos Indicadores Gerais - ISS per capita do município de Brumadinho período 2003/2009
ISS/ANO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ISS per capita R$
23,88
45,36
78,97
91,32
104,99
132,89 135,61
Fonte: Dados da pesquisa

O município arrecadou R$683.707,00 de ISS no exercício de 2003 e R$4.495.613,00 no ano
de 2009, enquanto a população cresceu de 28.635 para 33.150 no mesmo período. Estes foram
os fatores que contribuíram para o crescimento do indicador.

Na Figura 9 a elevação do quociente é nítida.

Figura 9 - Índices de ISS per capita no período de 2003 a 2009 do
município de Brumadinho

Fonte: Dados da pesquisa
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Por meio da Figura 9, é possível perceber que a capacidade do município de gerar receita de
ISS é bem maior que o crescimento da população.

4.4.4 Aplicação do Indicador Geral ICMS per capita

A aplicação do ICMS per capita demonstra se houve aumento ou diminuição da receita média
de ICMS.
A Tabela 7 indica que houve elevação na arrecadação media da receita de ICMS, da ordem de
143,46%.
Tabela 7 - Índice dos Indicadores Gerais – ICMS per capita no período de 2003 a 2009 do
município de Brumadinho
Índice dos Indicadores Gerais - ICMS per capita do Município de Brumadinho período 2003/2009
ICMS/ANO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
ICMS per capita R$
365,66
414,38
587,63
685,54
779,86
993,12 890,24
Fonte: Dados da pesquisa

Destaca-se o exercício de 2005, em que ocorreu aumento no indicador de 41,81%, bem como
o de 2009, em que ocorreu redução da ordem de 10,30%.
Na Figura 10, demonstra-se a evolução do quociente ao longo dos anos.

Figura 10 - Índices de ICMS per capita no período de 2003 a 2012 do
município de Brumadinho

Fonte: Dados da pesquisa
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A Prefeitura arrecadou R$10.470.637 em 2003 e R$29.511.505, em 2009. Esses valores
contribuíram para o crescimento do indicador. No entanto, chama-se a atenção para o
exercício de 2009, em que a arrecadação de ICMS e a de Compensação Financeira pela
Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) sofreram redução. Por ser a mineração a principal
atividade econômica do município, ele sofreu os efeitos da crise financeiro do exercício de
2008.

O município possui alto poder financeiro, mas é preciso ficar atento aos fatores que
influenciam a política macroeconômica, pois sua principal fonte de receita está diretamente
ligada à extração do minério de ferro.
4.5 Implantação e análise
A análise dos questionários aplicados, mostra que houve uma evolução no controle das
contas públicas do município de Brumadinho no período estudado.
Antes da promulgação da LRF, algumas peças importantes de controle de gestão, dentre elas a
LOA, ficavam a cargo do setor de Contabilidade, contando com o auxílio de assessoria
externa, que, sozinhos, não tinham como prever todos os programas e ações que a
administração desejava realizar, comprometendo a falta de eficácia e eficiência do gasto
público.
Com a implantação do controle interno, criou-se a Secretaria de Planejamento, que, com o
auxílio das demais secretarias e da assessoria externa, é responsável pela elaboração da
proposta orçamentária, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual de Ações,
promovendo maior consistência das peças de planejamento.
Os entrevistados revelaram que na execução das despesas públicas de educação, saúde e
pessoal sempre há a necessidade de ajustes e que esses ajustes ficaram menos frequentes com
as medidas estipuladas pela LRF e a atuação do controle interno, trazendo mais eficiência
para a gestão das contas públicas.

Segundo a análise dos questionários aplicados, o controle dos atos da administração
municipal passou a ser mais bem acompanhado, bem como a execução orçamentária e
financeira do município, exigindo melhor planejamento por parte dos agentes políticos.
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O controle interno melhorou o controle das contas públicas, porque passou-se a avaliar
melhor a execução dos contratos, havendo acompanhamento mais direto para a melhor
aplicação dos recursos públicos.
Na avaliação da Secretaria de Governo, a implantação da LRF melhorou a aplicação dos
recursos destinados à educação, porque são várias pessoas que conferem os empenhos de
despesa da educação, dentre eles o prefeito, o contador e o agente liquidante. Além deles, as
despesas são assinadas pelo controlador interno, tornando-os corresponsáveis pelo uso
adequado das verbas. Estes expedientes ajudam no controle e na aplicação dos recursos.
Nós exercícios pesquisados, a gestão das contas públicas em relação à educação conseguiu
aplicar percentuais sempre superiores aos 25% previstos pela CF, em seu art. 212, adivindos
das receitas de (Impostos, FPM, Lei 87/96, ITR, ICMS, IPVA, IPI, Divida Ativa, Juros e
Multas), conforme demonstrado na Tabela 8.
Tabela 8 - Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino no período de
2002 a 2010 do município de Brumadinho
2002
30,97%

2003
32,95%

2004
31,36%

2005
31,34%

2006
29,06%

2007
35,80%

2008
32,78%

2009
34,20%

2010
28,61%

Fonte: Dados da pesquisa

O emprego de recursos em percentual superior aos 25% determinados pela CF indica que é
grande a preocupação da Prefeitura de Brumadinho com o desenvolvimento da educação no
município. Esta é outra evidência da melhora de gestão e da importância do Controle Interno
(CI) na aplicação de recursos na área social.
A análise do questionário permitiu concluir, também, que o controle interno melhorou a
aplicação dos recursos do Fundo Valorização Desenvolvimento dos Professores Educação
Básica (FUNDEB), uma vez que auxilia a Secretaria de Educação e a Contabilidade,
orientando quanto à correta aplicação dos recursos. Ou seja, fiscaliza se a Prefeitura está
cumprindo a aplicação de, no mínimo, 60% da receita do FUNDEB com a remuneração dos
profissionais do magistério e com as despesas com a manutenção da educação básica.
Nos exercícios pesquisados, a gestão das contas públicas em relação ao FUNDEB superou
bastante a aplicação de 60% das receitas na manutenção e desenvolvimento da educação
básica, prevista pela LDB, conforme demonstra a Tabela 9.
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Tabela 9 - Aplicação dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica – FUNDEB no período de 2002 a 2012 da Prefeitura de Brumadinho
2002
88,23%

2003
72,14%

2004
93,84%

2005
84,87%

2006
100,00%

2007
89,53%

2008
98,62%

2009
83,54%

2010
96,83%

Fonte: Dados da pesquisa

No período avaliado, a Prefeitura de Brumadinho sempre aplicou recursos de 12% a 40%
superior ao mínimo previsto pela LDB no desenvolvimento da educação básica do município.
Isso significa maior eficiência no uso dos recursos públicos, devido à implantação da LRF e
do CI e ao grande empenho para melhorar a educação básica, que é fundamental em qualquer
política de desenvolvimento. Indica empenho com a promoção de capital humano e de capital
social.

A entrevista revelou que, a implantação do controle interno melhorou a aplicação dos recursos
da saúde, uma vez que nela foram adotados os mesmos mecanismos de controle e de
conferência dos empenhos da despesa utilizados no setor educacional. O secretário de saúde é
o ordenador da despesa. Ele autoriza a execução das despesas juntamente com o contador, o
agente liquidante e o controle interno. Todos são corresponsáveis pelo uso adequado dos
recursos públicos na área de Saúde, que é vital para o desenvolvimento local.

Ressalta-se que as despesas pertinentes à saúde são geridas pelo Fundo Municipal de Saúde
(FMS), que dispõe de servidores exclusivos, contador, tesoureiro, ordenador de despesa,
comissão de licitação e equipe de controle para executar a gestão das contas pertinentes ao
FMS, diferentemente das outras secretarias.
Nos exercícios pesquisados, a gestão das contas públicas em relação à saúde quase sempre
superou em dobro a aplicação de 15% das receitas previstas pela CF, em seu art. 198, de
impostos, FPM, Lei 87/96, ITR, ICMS, Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Dívida Ativa e seus
juros e multas, conforme demonstrado na Tabela 10.
Tabela 10 - Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde no
período de 2002 a 2010 da Prefeitura de Brumadinho
2002
29,24%

2003
34,14%

2004
37,94%

Fonte: Dados da pesquisa

2005
33,61%

2006
35,87%

2007
33,28%

2008
38,19%

2009
39,15%

2010
37,38%
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Esses dados revelam o empenho e o zelo da Prefeitura de Brumadinho com o melhoramento
da área de saúde, chegando a aplicar em 2009 mais de 39% do total das receitas na área de
saúde.
Outra evidência inequívoca da melhoria da gestão municipal com a promulgação da LRF e a
introdução do controle interno foi a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento
(UPA). Este investimento demonstra a importância do controle das contas públicas, pois
trouxe mais segurança e tranquilidade para o município.
Foi analisado também o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de
Brumadinho, que varia de 0 a 1, considerando indicadores de longevidade (saúde), renda e
educação. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento humano e quanto mais perto de
1, mais alto é o desenvolvimento.
A Tabela 11 demonstra a evolução do IDH no município.
Tabela 11 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos anos de 1991 2000 e 2010 no
município de Brumadinho
IDH/ANO
IDH Municipal
IDH Longevidade (saúde)
IDH Renda
IDH Educação

1991
0,477
0,706
0,596
0,258

2000
0,627
0,771
0,676
0,473

2010
0,747
0,857
0,761
0,639

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), as faixas de
desenvolvimento humano são classificadas em:
. Muito baixo

0,000 até 0,499

. Baixo

0,500 até 0,599

. Médio

0,600 até o,699

. Alto

0,700 até 0,799

. Muito alto

0,800 até 1,000

A Tabela 11 demonstra que houve uma evolução do IDH municipal, saindo do índice de
0,477 para 0,747. Esta é outra evidência inequívoca da melhoria de gestão do município após
a promulgação da LRF e a introdução do controle interno.
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Constatou-se que a implementação do controle interno levou à criação da Secretaria de
Planejamento, cuja função consiste em controlar as peças de planejamento, função antes
exercida pelo setor de Contabilidade. Esse controle tornou a gestão mais consistente na
aplicação dos recursos nas áreas de Educação e Saúde. O controle interno tornou mais
transparente e eficaz o gasto público ao

assinar as notas de empenho e acompanhar a

elaboração e execução dos processos licitatórios. Essas ações refletiram na melhor gestão dos
recursos públicos. Essa alavancagem ficou demonstrada com a evolução do Índice de
Desenvolvimento Humano, que possuía em 1991 um IDH de 0,477, classificado como "Muito
baixo" pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Em 2000 este índice subiu para
0,627, melhorando o desempenho para médio, e no ano de 2010 alcançou o valor de 0,747,
considerado um índice alto. Este crescimento do IDH fez com que o município de
Brumadinho subisse para a 44ª posição no ranking do estado de Minas Gerais neste quesito.

Por todo o exposto, chega-se à conclusão que após a promulgação da LRF e a implantação do
CI ocorreu melhora significativa na gestão das contas públicas no município de Brumadinho
no período estudado.
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5 A IMPLANTAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO CONTROLE
INTERNO NO MUNIÍCPIO DE IBIRITÉ
Visando responder à questão geradora da dissertação - Como foi implantado o controle das
contas públicas e qual é a influência nas das áreas de Pessoal, Saúde e Educação depois da
promulgação da LRF no município de Ibirité -, este capítulo irá demonstrar como está sendo a
evolução do CIG com a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as contas públicas
municipais. Para tanto, coletaram-se os dados relativos aos balanços orçamentários e
patrimoniais, analisando os índices de IRFS, as despesas de pessoal, a dívida fundada, o PIB
per capita, o IPTU per capita, o ISS per capita, o ICMS per capita, o IDH e a aplicação dos
recursos na educação e na saúde pública.
Assim, definiram-se os índices e os quocientes que formaram uma base empírica de dados, a
partir da qual foi possível tecer as considerações que responderam à questão norteadora desta
pesquisa. Em seguida, analisou-se a percepção dos servidores envolvidos no processo de
gestão das contas públicas. As informações desta seção estão estruturadas de acordo com os
objetivos específicos, demonstrando-se o histórico do município e os efeitos da implantação
do CIG nas áreas de Pessoal, Educação e Saúde.
5.1 Características do município de Ibirité
Ibirité é um município com uma população de 162.867 habitantes, segundo levantamento do
IBGE (2012). Integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Surgiu, aproximadamente,
em 1890, como um povoado com o nome de Vargem de Pantana, pertencente à freguesia de
Sabará, o qual mais tarde foi escolhido pela educadora russa Helena Antipoff para ser a sede
de suas obras sociais, que ainda são a referência maior da cidade. Em 1897 passou a pertencer
ao município de Santa Quitéria, atualmente Esmeraldas, e em 1911, ao município de Betim.
Em 1923, teve sua denominação mudada para Ibirité, palavra indígena que significa "terra
firme". Em 1938, chegou à categoria de distrito, pertencendo ao município de Betim,
figurando a denominação atual. No dia 30 de dezembro de 1962, foi elevado à categoria de
município, com os distritos Sede e Sarzedo. Em 1º de março de 1963, Chaffir Ferreira foi
nomeado pelo governador do estado como intendente municipal. Na primeira eleição para
prefeito, em 30 de junho de 1963, foi eleito José Wanderlei de Barros. Em 1976, foi criado o
distrito de Durval de Barros e em 1985 o distrito de Mário Campos. Em 1988, pela Lei
estadual 954.888, Ibirité ganha a categoria de comarca.
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O município de Ibirité localiza-se na Zona Metalúrgica, fazendo parte da Microrregião de
Belo Horizonte. Limita-se com os municípios de Belo Horizonte a leste e nordeste; Contagem
e Betim, ao norte; Sarzedo, a oeste; e Brumadinho, ao sul. Sua área é de 73,83km². A sede do
município, a 882 metros de altitude, tem a sua posição determinada pelas coordenadas
geográficas de 20º01’15” de latitude sul e 40º03’52’’ de longitude oeste (Estação Ferroviária).
De acordo com a classificação de hierarquia urbana adotada pela Fundação João Pinheiro para
o estado de Minas Gerais, em 1988, Ibirité foi identificada como centro local de 9º nível,
integrando a região polarizada por Belo Horizonte.
O município faz parte da bacia do Paraopeba. Os principais cursos d'água são o ribeirão Ibirité
e o córrego Capão da Serra. Há também uma lagoa de tamanho considerável: a lagoa da
Petrobrás. Ibirité também possui vários mananciais e pequenos córregos.

O município de Ibirité tem ao norte e ao leste o divisor de águas entre as bacias hidrográficas
do rio Paraopeba e do rio das Velhas, por meio da contribuição direta no ribeirão Arrudas.

Situado na bacia do Paraopeba, o município tem sua sede cortada pelo ribeirão Ibirité e seus
afluentes, entre estes os córregos Urubu, Rola Moça, Bálsamo, Taboões e Serrinha, todos pela
margem esquerda. A bacia hidrográfica do ribeirão Ibirité possui uma área de 64 km² a
montante da represa da Petrobrás, com uma extensão de 10,25 km em seu talvegue principal e
uma declividade da ordem de 1,8%.

As bacias dos córregos Taboões, Bálsamo e Rola-moça são protegidas por decreto de
preservação ambiental, por representarem mananciais dos sistemas de abastecimento de água
operados pela COPASA/MG na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Antes da promulgação da LRF e da implantação da equipe de controle interno, o município
não tinha controle sobre a execução das peças de planejamento. A falta planejamento sobre a
execução orçamentária e financeira acarretou um volume excessivo de dívidas no longo
prazo.

A falta de controle na gestão das contas públicas fez com município tivesse um IDH de 0,390
considerado pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), muito baixo.
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5.2 Aplicação do Índice de Responsabilidade Fiscal Social e de Gestão (IRFS) no
município de Ibirité
A Tabela 12 exibe os dados relativos ao IRFS do município de Ibirité. Ela demonstra que os
indicadores estão numa crescente. Ou seja o município vem evoluindo nos aspectos fiscal
social e de gestão.

Tabela 12 - Índices de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão – IRFS do
município de Ibirité no período de 2003 a 2011
Índice/ano
IRFS
IRFS Fiscal
IRFS Gestão
IRFS Social

2003
0,500
0,444
0,609
0,449

2004
0,516
0,527
0,600
0,422

2005
0,521
0,502
0,614
0,446

2006
0,581
0,536
0,698
0,509

2007
0,577
0,551
0,667
0,513

2008
0,609
0,579
0,652
0,597

2009
0,585
0,544
0,634
0,576

2010
0,561
0,593
0,583
0,506

2011
0,590
0,569
0,654
0,547

Fonte:Dados da pesquisa

Apesar do crescimento, a Tabela 12 evidencia que em 2009 ocorreu uma redução em todos os
indicadores.

A Figura 11 demonstra as variações ocorridas no período. O IRFS fiscal e o IRFS social
atingiram sua melhor marca nos exercícios de 2010 e 2008, respectivamente, com o IRFS
social superando o IRFS.

Figura 11 - Índices de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão –
IRFS do município de Ibirité no período de 2003 a 2011
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Fonte:Dados da pesquisa
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Já o IRFS de gestão obteve o maior índice dentre todos os analisados, variando entre os
quocientes de 0,6 a 0,7. Isso demonstra a maior preocupação da administração com as
seguintes áreas:

. Custeio da máquina;
. Legislativo per capita;
. Legislativo em relação a RCL;
. Grau de investimento.

5.3 Aplicação dos Quocientes de Despesa com Pessoal e Endividamento do município de
Ibirité.
A legislação estabelece que a despesa com pessoal dos municípios não poderá ultrapassar a
60% da Receita Corrente Líquida. Quanto mais próxima a administração estiver deste
percentual menor será a capacidade de investimento do município.

A Tabela 13 demonstra o quociente de comprometimento da Despesa com Pessoal em relação
a Receita Corrente Líquida do município. Neste quesito, foi cumprida a exigência legal, pois o
percentual em nenhum momento ultrapassou os 60%. Mas no período compreendido entre os
exercícios 2007 e 2011 percebe-se uma elevação preocupante do quociente.

Tabela 13 - Quociente das Despesas com Pessoal/Receita Corrente Líquida no período de
2003 a 2012 do município de Ibirité
2003
46,14

2004
45,04

2005
46,71

2006
37,90

2007
52,38

2008
51,93

2009
53,33

2010
54,46

2011
53,13

2012
48,35

Fonte: Dados da pesquisa

O município cumpriu o preceito legal, mas os patamares alcançados no gasto com pessoal
nos exercícios de 2007 a 2011 chamam a atenção, pois ficaram muito próximos do limite
legal. A oscilação nesse período, em parte, se deve ao aumento de 21,61% no gasto com
pessoal no exercício de 2007, seguido de uma redução de 12,0% da RCL. A combinação
destes fatores influenciou a elevação do quociente de gasto com pessoal nos exercícios de
2007 a 2011.

A Figura 12 explica o comportamento histórico do gasto com pessoal.
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Figura 12 - Quociente das Despesas com Pessoal/Receita Corrente Líquida
no período de 2003 a 2012 do município de Ibirité

Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 12 demonstra que entre 2007 e 2011 o município teve pouca capacidade de
investimento.

Registre-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê sanções para os entes que não
respeitarem os limites de gasto com pessoal.

5.3.1 Aplicação do quociente da Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida no
período de 2003 a 2012 no município de Ibirité
A Figura 13 demonstra a eficiência do município na redução da dívida fundada, chegando a
atingir, em vários exercícios, o quociente de 0% de comprometimento.
Nos anos de 2003 e 2004, o município comprometia boa parte da sua RCL com financiamento
de dividas de longo prazo, mas com o passar dos anos conseguiu diminuir consideravelmente
essas despesas, sobrando, assim, mais recursos para investimento em educação e saúde.
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Figura 13 - Quociente da Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida
no período de 2003 a 2012 do Município de Ibirité
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Fonte: Dados da pesquisa

5.4 Aplicação dos Indicadores de Desempenho no período de 2003 a 2009 no município
de Ibirité
O Tribunal de Contas da Bahia (BAHIA-TCE, 2001) esclarece que a utilização de indicadores
de desempenho para aferir os resultados alcançados pelos administradores é uma metodologia
que está relacionada ao conceito de gerenciamento voltado para resultados.

5.4.1 Aplicação do Indicador Geral PIB/per capita

A aplicação do PIB per capita demonstra se houve um aumento ou diminuição da renda
média.

A Figura 14 aponta aumento da renda média da população. De 2003 a 2009, o PIB per capita
teve uma elevação de 101,57%.

O cálculo do Produto Interno Municipal tem por objetivo de consolidar os valores da
produção de bens e serviços das atividades econômicas, ajudando na compreensão da
complexa composição das economias regionais (Secretária de Estado do Meio Ambiente, do
Planejamento, da Ciência e Tecnologia [SEMAC-MS], 2010).

A Figura 14 demonstra, também, a melhora econômica no município de Ibirité.
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Figura 14 - Índice dos Indicadores Gerais – PIB per capita no período de
2003 a 2009 do município de Ibirité
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Fonte: Dados da pesquisa

5.4.2 Aplicação do Indicador Geral – IPTU per capita

De acordo com o IBGE (2012), a população de Ibirité cresceu 1,8% ao ano, qualquer aumento
da arrecadação de IPTU superior a este quociente significa elevação da receita média do
imposto.
A Figura 15 demonstra essa elevação, com o percentual subindo de 4,42 para 5,11, com uma
única exceção no ano de 2007.
Figura 15 - Índice dos Indicadores Gerais – IPTU per capita no período de
2003 a 2009 do município de Ibirité

Fonte: Dados da pesquisa
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No exercício de 2007, houve redução do IPTU per capita, em virtude do baixo crescimento da
arrecadação de IPTU, da ordem de 0,15%.
A evolução deste quociente representa uma melhora no planejamento da execução
orçamentária, pois a arrecadação de IPTU, quase sempre, foi superior ao crescimento da
população.
5.4.3 Aplicação do Indicador Geral ISS per capita
A aplicação do ISS per capita gerou na Figura 16, na qual fica claro o aumento da
arrecadação do ISS. O quociente saiu de 4,87 em 2003 para 28,78 em 2009, acarretando uma
elevação da receita média da ordem de 557,54%.
Figura 16 - Indicador Geral – ISS per capita no período de 2003 a 2009
do município de Ibirité

Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 16 demonstra, também, uma melhora na gestão das contas públicas. O aumento
deste quociente impacta diretamente a aplicação dos recursos destinados à educação e à
saúde, uma vez que 25% do ISS arrecadado devem ser aplicados na manutenção do ensino e
15% nos serviços de saúde.

5.4.4 Aplicação do Indicador Geral ICMS per capita

A arrecadação de ICMS influência diretamente a manutenção dos serviços de saúde e
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educação, uma vez que a legislação obriga a aplicação de 15% e 25%, respectivamente, nestas
áreas.

A Figura 17 demonstra uma melhora na capacidade de investimento do município em virtude
do aumento do indicador ICMS per capita.

Figura 17 - Indicador Geral – ICMS per capita no período de 2003 a 2009
do município de Ibirité
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Fonte: Dados da pesquisa

No exercício de 2008, o município atingiu o quociente de 209,37 de ICMS per capita, em
virtude de uma arrecadação recorde de ICMS, da ordem de R$ 32.128.300. Esta é mais uma
demonstração da melhora no controle das contas públicas.

5.5 Implantação e análise

Pela análise dos questionários aplicados revela que os entrevistados descreveram importantes
mudanças na evolução do planejamento das contas públicas de Ibirité.
Com a promulgação da LRF e a implantação do controle interno houve um processo de
descentralização do planejamento. Cada secretaria ficou responsável pela elaboração de seu
orçamento, tendo como parâmetro a receita estimada pela Secretaria de Fazenda.
Caso haja a necessidade de algum ajuste na execução das peças de planejamento, os
secretários solicitam à Secretaria de Planejamento sua alteração. Para que a solicitação seja
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autorizada, é necessário que a secretaria solicitante informe a fonte de recurso para execução
da despesa.

Essa sinergia entre as diversas secretarias e a de Planejamento fez com que o Poder Executivo
melhorasse a cobrança da sua dívida ativa, alcançando no ano de 2012 a arrecadação de
R$11.500.000 de impostos atrasados. Com este grau de organização foi possível melhorar a
qualidade do gasto público.

Foi possível perceber que o controle interno melhorou o controle das contas públicas com a
fiscalização das peças de planejamento, da auditoria do gasto com pessoal, da participação, da
elaboração da prestação de contas dos convênios e da elaboração do relatório anual de
controle interno.

A entrevista revelou, também,

que a fiscalização pelo controle interno das despesas

vinculadas à educação foi determinante para que o município cumprisse o que determina a
CF, em seu art. 212, em que fica determinada a aplicação de no mínimo 25% das receitas de
Impostos, FPM, Lei 87/96, ITR, ICMS, IPVA, IPI, Dívida Ativa, Juros e Multas na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Tabela 14 deixa claro que em todos os anos a aplicação dos recursos superou o mínimo
exigido pela legislação.

Tabela 14 - Aplicação dos recursos da educação no município de Ibirité no período de
2002 a 2010
2002
26,00%

2003
28,01%

2004
29,78%

2005
29,91%

2006
26,59%

2007
26,56%

2008
26,84%

2009
26,43%

2010
27,93%

Fonte: Dados da pesquisa

A preocupação da administração com a manutenção dos serviços de educação torna-se
evidente pela evolução do IDH-M de Educação (Tabela 16), que no ano de 1991 tinha um
percentual de 0,164 (classificado como "Muito baixo") e no ano de 2010 alcançou o
percentual de 0,616 (classificado como "Médio"). Esta é outra evidência da melhoria das
contas públicas após a promulgação da LRF e a implantação do controle interno.
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Com a melhora da gestão das contas públicas o município conseguiu ampliar o numero de
escolas e atender um número maior de alunos. Com isso aumentou consideravelmente a
receita do FUNDEB. No ano de 2002 recebeu R$ 5.612.437 e no de 2010, R$26.178.702 um
aumento de mais de 366%.

Com o auxílio do controle interno na aplicação destes novos recursos, o município conseguiu
cumprir o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): a aplicação de no
mínimo 60% das receitas do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério. Na
maioria das vezes, aplicou bem mais do que o mínimo exigido, o que pode ser observado na
Tabela 15.

Tabela 15 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB no município de Ibirité período
2002 a 2010
2002
63,03%

2003
64,04%

2004
70,96%

2005
66,83%

2006
73,20%

2007
71,03%

2008
68,00%

2009
74,27%

2010
67,69%

Fonte: Dados da pesquisa

Os entrevistados revelaram, ainda, que a atuação do controle interno melhorou a aplicação dos
recursos da saúde, por meio de um melhor planejamento das despesas da saúde.

Este planejamento fez com que o executivo aplicasse 46,40% dos recursos na manutenção dos
serviços de saúde pública em 2004. Lembre-se que a CF, em seu art. 198, determina a
aplicação de no mínimo 15% das receitas de Impostos, FPM Lei 87/96, ITR, ICMS, IPVA,
IPI, Dívida Ativa, Juros e Multas nas ações e serviços públicos de saúde.

A análise da Tabela 16 revela que na maioria dos exercícios pesquisados o percentual
aplicado em serviços de saúde foi o dobro do exigido pela legislação.

Tabela 16 - Aplicação em Serviços Públicos de Saúde no município de Ibirité no
período de 2002 a 2010
2002
39,92%

2003
24,51%

2004
46,40%

Fonte: Dados da pesquisa

2005
42,87%

2006
33,71%

2007
27,81%

2008
28,69%

2009
29,47%

2010
35,61%
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O controle das contas públicas proporcionou, também, a construção do hospital municipal de
Ibirité e de diversas unidades de saúde da família. Essa é outra prova relevante da melhora da
gestão municipal com a criação da LRF e implantação do controle interno.

A análise do Índice de Desenvolvimento Humano do município de Ibirité mostra claramente a
evolução do município: saiu do percentual de 0,390 no ano de 1991 chegando ao percentual
de 0,704 no exercício de 2010.

A Tabela 17 demonstra a evolução deste indicador.

Tabela 17 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos anos de 1991 2000 e 2010
no município de Ibirité
IDH/ANO
IDH Municipal
IDH Longevidade
(saúde)
IDH Renda
IDH Educação

1991
0,390

2000
0,562

2010
0,704

0,676

0,741

0,840

0,536
0,164

0,586
0,409

0,673
0,616

Fonte: Dados da pesquisa

A evolução deste índice é outra evidência inequívoca da melhoria do controle das contas do
município após a promulgação da LRF e a implantação do controle interno.

Conclui-se a análise da PMI demonstrando que com a promulgação da LRF e a implantação
do controle interno ocorreu uma sinergia entre as secretarias, principalmente da Fazenda, do
Planejamento, da Educação e da Saúde. Essa harmonia acarretou aumento da arrecadação
municipal, e esse ingresso maior de receita resultou na melhora dos serviços públicos de
educação e saúde, os quais foram analisados com base no Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que cresceu de 0,390 para 0,704. Porém, a análise deste indicador
demonstrou uma atenção especial do município no quesito longevidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve por finalidade verificar como foi implantado o controle das contas públicas
e qual foi a influência nas áreas de Pessoal, Saúde e Educação depois da promulgação da LRF
nos municípios de Brumadinho e Ibirité. O período considerado foi de janeiro de 2001 a
dezembro de 2012.

O objetivo geral da pesquisa constituiu em analisar a implantação do CIG, a partir da
promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, nas contas públicas municipais. Os
resultados achados foram os seguintes:

1º) Melhora no processo de planejamento a partir do envolvimento de todas as
secretarias na elaboração e execução das peças de planejamento (PPA, LDO e LOA).

Norteado pela LRF, o controle interno tem estreita ligação com o PPA, a LDO, a LOA e,
consequentemente, com a Contabilidade. Isso, principalmente, pelo fato de que anteriormente
a elaboração do orçamento ficava a cargo da Contabilidade, mas hoje existe uma
descentralização de poder.

Nos dois municípios pesquisados, o vínculo entre PPA, LDO e LOA se fez presente quando
da criação do sistema de controle, pois com a implantação do CI passou a exigir melhor
planejamento na elaboração e execução das despesas públicas. Ou seja, uma despesa não pode
ser executada na LOA se não estiver presente no PPA.

Essa exigência levou a prefeitura de Brumadinho a criar a Secretaria de Planejamento, que é
responsável pela consistência das peças de planejamento com as ações das demais secretarias.
Essa integração foi feita por meio de reuniões com os secretários e do acompanhamento diário
da evolução das receitas e despesas. A preocupação maior do controle em relação as peças de
planejamento é manter o equilíbrio entre a despesa fixada e a receita orçada.

Este equilíbrio financeiro no município de Ibirité e feito pelo controle interno, com a ajuda da
Secretarias de Planejamento e da Secretaria da Fazenda, mediante a edição de normas
internas, inspeções, auditorias e, principalmente, a elaboração da LOA.
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O equilíbrio entre receitas e despesas é de suma importância para que o Poder Executivo
possa honrar todos os seus compromissos e, consequentemente, gerar serviços públicos de
melhor qualidade. Para que este equilíbrio ocorra, é imprescindível a sinergia entre as peças
de planejamento PPA, LDO e LOA.

Em Brumadinho, a LOA chegou ao conhecimento do controle interno só após a discussão
com as secretarias Nesse momento, ele apresentou sugestões e tomou conhecimento do que
será aprovado, para, posteriormente, fiscalizar o orçamento aprovado.

A grande contribuição do controle interno desde a sua criação, tanto em Brumadinho como
em Ibirité, foi a atuação da equipe de controle junto com a Secretaria de Planejamento, que,
por sua vez, melhorou a execução orçamentária e financeira, por meio da divisão de
responsabilidade. Hoje, cada secretaria é responsável pela elaboração e execução do seu
orçamento. Quando uma secretaria quer modificar seu orçamento, tem que solicitar à
Secretaria de Planejamento a autorização,

Dessa forma, com a participação das secretarias na gestão do orçamento, percebe-se uma
descentralização de poder. Com isso, o dinheiro público é melhor gerido e as contas públicas
ficam mais transparentes.

2º) Maior transparência e consistência das despesas públicas.

Com o novo papel do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (SICOM), houve grande
mudança do controle orçamentário:

. As notas de empenho são obrigadas a informar o número do processo licitatório a que
essas despesas estão vinculadas.
. Informação mensal das etapas da despesa, inclusive o certame dos processos
licitatórios com os seus respectivos participantes e com os preços de referência de
cada produto.
Esse procedimento exigiu maior atenção do controle interno para acompanhar o setor de
Compras e as licitações, melhorando a aplicação dos recursos e a transparência das contas
públicas e evitando desvios e desperdícios.
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Analisando as entrevistas, tem-se que na Prefeitura de Ibirité o controle não exerce nenhum
tipo de controle sobre os processos licitatórios. Já em Brumadinho, há a presença marcante do
órgão de controle interno nos processos de compras, chegando ao ponto de que toda nota de
empenho, para ser paga, deve conter a assinatura do controlador. Neste sentido, a PMB está
mais bem preparada para atender às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

3º) Maior fiscalização nas despesas de pessoal, saúde e educação.

A análise dos dados também revelou que na Prefeitura de Ibirité a divisão de
responsabilidades no exercício do controle interno é feito pelos agentes de controle interno e
pelos responsáveis pelas atividades de cada departamento das secretarias municipais,
viabilizando o controle dos recursos e sua aplicação em cada secretaria. Esta forma de
trabalho gera maior fiscalização das despesas. Os responsáveis de cada departamento atuam
antes da execução orçamentária, corrigindo, assim, possíveis equívocos e desvios.

Em Brumadinho, a responsabilidade pelo controle interno inclui: emissão de Pareceres
Técnicos na área de Licitações e Contratos, acompanhamento do orçamento aprovado,
acompanhamento dos saldos de contas bancárias, acompanhamento de empenhos prévios e
definitivos no setor de Contabilidade, conferência de empenhos com notas fiscais de compras
e serviços, acompanhamento das responsabilidades e destinação dos recursos especialmente
dos limites a serem aplicados na educação, saúde e pessoal.

Sobre a aplicação dos recursos de pessoal, educação e saúde, os agentes públicos dos dois
municípios concordam em afirmar que o resultado dos gastos foi mais bem aplicado porque
havia o controle concomitante das despesas. A PMB destaca que antes da LRF o gasto com
pessoal não era auditado pelo órgão de controle.

4º) Melhora no processo de gestão das contas pública.

A responsabilidade na gestão dos recursos públicos deve ser aprimorada por meio de ação
planejada e transparente que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas (Santos, 2002, p. 43).
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De acordo com Slomski (2003, p. 367), na administração pública o dever de prestar contas
deve, certamente, estar presente, pois quando a sociedade elege seus representantes espera que
eles ajam em seu nome, de forma correta, e prestem contas de seus atos. Cabe ao Estado, por
meio de seus controles internos e externos, mensurar e demonstrar a eficácia do serviço
público como forma de justificar a cobrança de impostos.

Nesse sentido, pela análise dos entrevistados constata-se que houve mudanças com a
implementação do controle interno, assim como mais segurança para o gestor na ordenação de
despesa pública, mais segurança para a população no uso dos recursos e melhoria na relação
das municipalidades com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. Esses foram os
pontos abordados na PMB, juntamente com a criação de relatórios contendo informações
importantes para as tomadas de decisões acertadas, que visam buscar e adotar os melhores e
mais avançados conceitos de gestão, tornando mais confiáveis as decisões perante a
administração pública.

Na PMI, a implementação impactou mais a elaboração dos instrumentos de planejamento,
uma vez que os responsáveis pela execução orçamentária passaram a participar da elaboração
das leis. Houve redução na dívida pública: parcelamento do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e Instituto de Previdência Social de Ibirité (IPASI). Os entrevistados, no
entanto, não dispensam a necessidade de acompanhamento periódico dos gastos públicos.

5º) Melhora na Responsabilidade Fiscal e Social.

Na questão institucional, as prefeituras dos dois municípios trabalham com a legislação
federal, Constituição Federal, não tendo sido criado nenhuma lei neste período para direcionar
as atividades do controle interno.

Em Brumadinho, foram editadas normas (decretos portarias) que mudaram o processo de CI,
porque foi realizada uma reestruturação administrativa com a aprovação de uma carreira no
Pano de Cargos e Vencimentos. Foi incluída na estrutura administrativa a Controladoria
ligada diretamente ao gabinete do prefeito, tornando-se um órgão de assessoramento, como a
Procuradoria Geral do Município. Esse foi um grande avanço para a autonomia do controle
interno. Na PMI, o controle interno ficou vinculado à Secretaria de Planejamento.
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A estrutura montada na PMB criou uma maior autonomia para o controle interno, pois presta
contas diretamente ao chefe do Poder Executivo. Já na PMI as ações do CI ficam sob a
avaliação da Secretaria de Planejamento gerando uma subordinação maior.

Foram implantados pela PMB fluxos e formulários (checklist) padronizados, para que os
fiscais e os liquidantes das despesas informem a correta sequência de procedimentos desde a
solicitação com justificativa da despesa, passando pela autorização do ordenador. Estes
procedimentos são padronizados e envolvem todo o setor de Compras, do Almoxarifado à
Contabilidade (liberação e bloqueio orçamentário).

Após a implantação do checklist, a equipe de controle interno da PMB pôde, de fato, trabalhar
a fiscalização de outras áreas, inclusive, auditando setores, como: o Almoxarifado e o
Patrimônio da Prefeitura e o controle de estoque e de entrada e saída da farmácia do FMS.

A realização das entrevistas permitiu constatar que em ambas as prefeituras o exercício do
controle interno estimulou a Administração Pública a buscar o máximo de proteção ao
patrimônio público. Infelizmente, a proteção não é maior, pela pouca importância que as
administrações dão ao sistema de controle interno.

Os objetivos específicos têm a finalidade de subsidiar o alcance do objetivo geral da pesquisa.
O objetivo específico 1 previa descrever e discutir a influência do CIG/LRF sobre as despesas
de pessoal. Procedeu-se ao detalhamento da legislação vigente e analisaram-se o IRFS fiscal e
o quociente das Despesas com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida. Ambos os
municípios conseguiram cumprir a determinação do art 18 da LRF. Brumadinho gasta, em
média, 42% da RCL com pessoal e conseguiu no período estudado elevar a receita de forma
que consegue suportar os aumentos da folha de pagamento. Já Ibirité não teve o mesmo êxito
no equilíbrio da despesa com pessoal/RCL, pois em diversos exercícios aproximou-se do
limite máximo permitido pela legislação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal reduziu o limite de gasto com pessoal para 60% da RCL
para que os municípios tivessem mais capacidade de investimento, pois quanto mais o
município gastar com pessoal menos recursos ele terá para alavancar outras áreas. Neste
sentido, a Prefeitura de Brumadinho possui um poder de investimento maior que a de Ibirité.
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O objetivo específico 2 previa que descrever e discutir o cumprimento das metas previstas
para educação em relação ao CIC/LRF. Realizou-se uma pesquisa na legislação vigente e
aplicaram-se indicadores de desempenho, para verificar o PIB per capita, IPTU per capita,
ISS per capita e ICMS per capita. Também, analisaram-se os demonstrativos do SIACE-PCA
de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. Pela análise per capita concluiu-se
que o município de Brumadinho conseguiu aumentar sua arrecadação, e essa elevação de
receitas proporcionou ao Poder Executivo uma capacidade melhor de investimento na
manutenção da educação básica.

Nos exercícios pesquisados, a administração aplicou recursos bem superiores aos 25%
estipulados pela CF. O controle interno criou mecanismos de controle para aprovar as
despesas referente a educação. Tal estratégia garantiu maior qualidade e transparência ao
gasto publico. Em relação ao FUNDEB, o controle interno auxilia a Contabilidade e a
Secretaria de Educação na execução dos recursos, fazendo com que se cumpram as exigências
da LDB.

Isso evidencia que o CIG/LRF melhorou a aplicação dos gastos com a manutenção e o
desenvolvimento do ensino e o crescimento do IDH educação, que antes da promulgação da
Lei de Responsabilidade Fiscal estava no patamar muito baixo (0,258) e agora encontra-se no
nível médio (0,639).

O controle interno auxiliou a Prefeitura de Ibirité a melhorar seu planejamento orçamentário e
financeiro. Iss ficou demonstrado pelos dos quocientes per capita. Tal estratégia fez com que
o município cumprisse suas metas de educação em todos os exercícios pesquisados. As
exigências legais foram cumpridas na aplicação tanto dos 25% como dos recursos do
FUNDEB. Tendo em vista a preocupação em ter uma educação de melhor qualidade, foi feito
um recadastramento. A administração dedicou-se a aumentar o número de alunos, iniciativa
que proporcionou um incremento da receita do FUNDEB da ordem de 366%.

Com a promulgação da LRF, o município foi obrigado a promover a cobrança da dívida ativa
(impostos não pagos pelo contribuinte), ação que resultou só no ano de 2012 um incremento
de R$11.500,000,00. Parte deste recurso (25%) foi aplicada na manutenção do ensino.
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Com uma melhor aplicação no ensino, o município passou de um IDH Educação de 0,164
para 0,616. Em matéria de educação pública os desempenhos dos dois municípios são bem
parecidos. Brumadinho trabalha mais com a aplicação dos 25% exigidos pela CF e Ibirité,
com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(FUNDEB).

O objetivo específico 3 previa investigar a relação prática do controle interno e da LRF na
gestão da saúde municipal quanto à utilização dos recursos públicos. Realizou-se uma
pesquisa na legislação vigente, aplicaram-se indicadores de desempenho, para verificar o PIB
per capita, IPTU per capita, ISS per capita e ICMS per capita, analisaram-se os
demonstrativos do SIACE-PCA de aplicação em serviços públicos de saúde e, por fim,
procedeu-se à análise do IDH. Pela análise per capita, concluiu-se que o município de
Brumadinho conseguiu aumentar sua arrecadação, e essa elevação de receitas proporcionou
ao Poder Executivo uma capacidade melhor de investimento nos serviços públicos de saúde.

Com a atuação do controle interno, criando mecanismos de controle e conferência das
despesas, a Prefeitura de Brumadinho quase sempre aplicou o dobro do exigido pela CF.
Estes investimentos na saúde pública levaram à criação de uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA).

O reflexo dessas ações foi a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, que antes da
promulgação da LRF era de 0,477 (muito baixo) e hoje tem valor de 0,747(alto). Ressalta-se
que o IDH Longevidade supera o IDH, com quociente de 0,857, que é considerado "Muito
alto" pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013).

O reflexo nos serviços públicos de saúde na Prefeitura de Ibirité após a promulgação da LRF
e a implantação do controle interno foi no melhor planejamento das despesas de saúde, o que
proporcionou uma aplicação o dobro da exigida pela CF em seu art. 198. Chegando no ano de
2004 ao percentual de 46,40% de recursos aplicados.
Como ocorreu na educação, o incremento de receita proporcionou maior capacidade de
investimento nos serviços de saúde. Junto com as ações do controle interno e as exigências da
LRF, o município construiu um hospital municipal e diversas unidades de saúde da família.
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Com essas ações o IDH do município saiu de uma patamar muito baixo, 0,390, para um
patamar considerado alto, 0,704. Destaca-se que o IDH longevidade (saúde) alcançou o índice
de 0,840.

Quanto ao objetivo específico 3, os municípios possuem um desempenho semelhante tendo
ambos saído de um IDH muito baixo e alcançado um percentual alto, sempre alavancados
pelo IDH longevidade (saúde).

A administração pública gerencial foi introduzida por ser considerada um estágio superior à
administração burocrática e por dar aos gerentes públicos maior autonomia para serem
eficientes. Essa maior autonomia gera maior responsabilidade política, pois os altos servidores
deixam de ser vistos apenas como técnicos responsabilizáveis e começam a ser considerados
como homens e mulheres, políticos responsáveis diretamente perante a sociedade (Bresser
Pereira, 2002).

Tendo respondido à questão geradora da pesquisa, verifica-se o pressuposto de que melhorou
o do controle das contas públicas, principalmente no planejamento orçamentário. Mas quanto
à influência nas áreas de Pessoal, Saúde e Educação, houve alguns avanços. Os gestores
públicos, todavia, têm muito a aprender, inclusive quanto aos aspectos de autonomia de
gestão do controle interno.

A falta de autonomia é consequência, também, da formação da equipe do sistema de controle
interno. Quase não há treinamento para os membros da equipe. Na PMB, a equipe era
formada por quatro profissionais, um bacharel em Direito, um administrador de empresas, um
estudante de Administração e um servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde (FMS).
Ibirité tem uma equipe semelhante. As duas cidades foram taxativas quanto à formação da
equipe. Explica um dos entrevistados da engenharia: “A equipe do sistema de controle
interno, para funcionar realmente, necessita de profissionais de formação acadêmica variada,
inclusive da construção civil”.

Uma hipótese que pode explicar a não autonomia do controle interno na gestão municipal
quanto à fiscalização dos recursos públicos é o aspecto político. Se o controle interno é
subordinado ao prefeito, fica muito reduzida sua autonomia. Pelo exercício da observação
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participante, percebeu-se que o poder fiscalizador que deve ser exercido pelo controle interno
não se impõe em relação ao chefe do Poder Executivo, reduzindo sua eficiência no controle
da aplicação dos recursos públicos porque o controlador depende de quem o nomeia.

Em decorrência dessa falta de autonomia, vislumbram-se duas soluções, uma de curto prazo e
outra de longo prazo. A primeira encontra-se no Controle Externo, em especial pelo TCEMG, pela Câmara Municipal e pelo Ministério Público, no sentido de exigir que seja
cumprido o entendimento do TCE-MG, manifestado por meio da consulta 727.149. A solução
de longo prazo está no Congresso Nacional, por meio da mobilização da sociedade civil, em
especial dos defensores da moralidade administrativa, no sentido de editar uma Proposta de
Emenda Constitucional (PEC), incluindo o §13 no art. 37, definindo que “para compor o
sistema de Controle Interno é necessária aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, com imperativa
formação superior em: Administração, Administração Pública, Economia, Direito, Ciências
Contábeis, Contabilidade Aplicada ao Setor Público ou Ciências Atuariais”.

Outro modo de produzir a necessária autonomia funcional ao CIG é a constituição do cargo de
controlador geral municipal, remunerado pelo estado e com mandato de dois anos, em
analogia ao art. 5° da Lei Complementar Estadual 34, de 12/09/1994, que estabelece o
mandato para o período indicado do procurador geral da justiça. Dessa forma, os
controladores gerais municipais, providos por concurso público na esfera estadual, fariam um
rodízio quanto à sua alocação nos municípios, definindo por sorteio e respeitando os
princípios elementares de fiscalização e auditoria.

Sem dúvidas, a LRF contribuiu para a melhora do controle das contas públicas. Mas para sua
eficácia e, consequentemente, a do controle interno, seria necessária a maior participação da
sociedade como agente fiscalizador. A evidência disso está na aplicação dos recursos nas
áreas de Educação e Saúde e no controle do gasto com pessoal. As administrações municipais
têm cumprido as obrigações legais referentes a esses três setores por causa do controle
exercido pela sociedade, além da atuação e empenho dos servidores que atuam no
planejamento e no controle interno.
Com a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, a
tendência é que as contas ganhem mais transparência, pois vão comtemplar custos,
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depreciação e resultados. Com estes dados será possível comparar uma cidade com outra, não
só pelos índices constitucionais, mas também pelos efeitos conseguidos ou produzidos num
lugar e no outro. Analisar essas diferenças e especificidades poderá ser objeto de futuras
pesquisas dentro da problemática aqui estudada.
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APÊNDICE A

Leis Orçamentárias do Município de Brumadinho



LEI 1.848 de 30 de dezembro de 2000



LEI 1.907 de 20 de dezembro de 2001



LEI 1.955 de 02 de janeiro de 2003



LEI 1.770 de 23 de dezembro de 2004



LEI 1.512 de 22 de dezembro de 2005



LEI 1.585 de 22 de dezembro de 2006



LEI 1.649 de 20 de dezembro de 2007



LEI 1.705 de 12 de dezembro de 2008



LEI 1.770 de 23 de dezembro de 2009



LEI 1.848 de 30 de dezembro de 2010



LEI 1.907 de 20 de dezembro de 2011



Prestação de Contas (SIACE PCA – TCEMG)
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APÊNDICE B

Leis Orçamentárias do Município de Ibirité



LEI 1.982 de 28 de dezembro de 2000



LEI 2.008 de 21 de dezembro de 2001



LEI 2.041 de 21 de dezembro de 2002



LEI 1.982 de 28 de dezembro de 2003



LEI 2.008 de 21 de dezembro de 2004



LEI 2.041 de 21 de dezembro de 2005



LEI 1.982 de 28 de dezembro de 2006



LEI 2.008 de 21 de dezembro de 2007



LEI 2.041 de 21 de dezembro de 2008



LEI 1.982 de 28 de dezembro de 2009



LEI 2.008 de 21 de dezembro de 2010



LEI 2.041 de 21 de dezembro de 2011



Prestação de Contas (SIACE PCA – TCEMG)
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APÊNDICE C

Roteiro de Entrevista

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Caro (a) respondente,

O presente questionário tem como finalidade auxiliar o projeto de pesquisa de Jocimar Gomes, no
trabalho de conclusão de curso que provém do tema “A LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL
COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS – UMA ANÁLISE NOS
MUNICÍPIOS DE BRUMADINHO E IBIRITÉ", com o objetivo de diagnosticar como foi implantado
o controle das contas públicas e que efeitos produziu em termos de melhoramento da gestão pública
nos municípios de Brumadinho e Ibirité. Esta pesquisa será usada apenas para este fim.
Agradeço desde já a sua colaboração em responder as perguntas abaixo, que serão de grande valia para o
objetivo da pesquisa.

Com o intuito de alcançar o objetivo geral da pesquisa, analisar os efeitos da Lei de Responsabilidade
Fiscal sobre o controle interno nas contas públicas municipais, definiu-se o efeito em 04 metas distintas:
1. Implementação da LRF e CI;
2. Contas Públicas eficácia e eficiência;
3. Orçamento – Receitas Corrente e de Capital, Despesas Correntes e de Capital;
4. Resultado.
Nome :
Cargo:
Entidade:
Matrícula:

1 Implementação
1 - Como foi a implementação da LRF e do Controle Interno?
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima

2 – Você tem (teve) dificuldades de exercer o cargo de CI?
( ) Nenhuma ( ) Poucas ( ) Muitas ( ) Constantemente

3 – Quanto tempo no cargo?
( ) 1 ano ( ) 2 anos ( ) 3 anos ( ) 4 anos ( ) mais de 4 anos

4 – A equipe teve treinamento para exercer a função?
( ) Nenhum ( ) Pouco ( ) Muito ( ) Constantemente
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5 – Como é a divisão de responsabilidades no setor de CI?

Questão 6 – Houve algum aprendizado?

Questão 7 – Como é executada a função do CI?

2 Orçamento
Questão 8 – Quem é responsável pela elaboração e execução do orçamento?

Questão 9 - Como era elaborada a LOA antes da implantação do CI?

Questão 10 – O que mudou na elaboração das peças de planejamento depois da implantação do CI?

3 Contas Públicas
Questão 11 – Depois de elaborado, há necessidade de ajuste?

Questão 12 – O que influencia nos ajustes do orçamento?

Questão 13 – Melhorou a execução do planejamento? Efetividade, eficácia e eficiência?
( ) Nenhuma ( ) Poucas ( ) Muitas ( ) Constantemente

4 Resultados
Questão 14 – O que mudou com a implementação do Controle Interno?

Questão 15 – O controle interno melhorou o resultado das contas públicas?

Questão 16 – O controle interno melhorou a aplicação dos recursos da educação?

Questão 17 – O controle interno melhorou a aplicação dos recursos da saúde?

Questão 18 – O controle interno melhorou a aplicação dos recursos do FUNDEB?
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