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RESUMO 

 

 

 SÖTHE, Ari. Diretrizes do IFAC para o regime de competência: impactos nos resultados 
contábeis dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - SC. 2009. 
147 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 

As mudanças no cenário contábil internacional e busca da harmonização das práticas locais 

com os padrões internacionais no setor privado, desencadeou o início desse processo no setor 

público. Este estudo objetiva analisar os impactos das mudanças no reconhecimento e 

mensuração decorrentes da alteração do regime misto para o regime de competência proposto 

pelo Estudo n° 14 do IFAC nas contas públicas dos governos municipais da microrregião de 

São Miguel do Oeste – SC. O estudo se insere na linha de pesquisa de Controle de Gestão do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 

A metodologia aplicada na pesquisa é descritiva, com coleta de dados documentais, de 

abordagem quantitativa e de corte transversal. O estudo foi realizado com os governos 

municipais que integram a microrregião de São Miguel do Oeste – SC, em uma amostra de 

cinco municípios, nos exercícios de 2004 a 2008. O marco teórico destaca que o processo de 

convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBCAPS) aos Padrões Internacionais de Contabilidade do Setor Público (International 

Public Sector Accounting Standard – IPSAS) iniciou-se em 2008 com conclusão prevista para 

2012. Permitindo, a partir dessa data, a implantação do regime de competência proposto pelo 

International Federation of Accountants (IFAC) no setor público brasileiro. Os resultados do 

estudo demonstram que os impactos foram menores no indicador fiscal de despesa com 

pessoal. No entanto, foram significativos nos indicadores de educação e saúde. Na estrutura 

patrimonial os impactos foram significativos em todos os grupos analisados, compreendidos 

pelo ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial. Na 

estrutura de resultados os impactos foram limitados nas receitas e expressivos nas despesas e 

resultado do exercício. A análise dos impactos da alteração do regime contábil por meio do 

teste das hipóteses aceitou oito e rejeitou duas hipóteses especificas do estudo, demonstrando 

que os impactos foram significativos na maioria dos indicadores fiscais, na estrutura 

patrimonial e de resultados.  

 
Palavras-chave: Impactos. Regime de competência. Governos municipais. 

 



  

ABSTRACT 

  

 
SÖTHE, Ari. Guidelines of IFAC for accrual basis: impacts on accounting results in the 
municipal governments of the micro region of São Miguel do Oeste - SC. 2009. 147 f. 
Dissertation (Master's degree in Accounting Sciences) - Program of Masters degree in 
Accounting Sciences of the Regional University of Blumenau, Blumenau, 2009.  
 

The changes in the international accounting scenery and search for the harmonization of the 

local practices with the international norms in the private section, unchained the beginning of 

of this process in the public section. This study objective to analyze the impacts of the 

changes in the recognition and current measurement of the alteration of the mixed regime for 

the competence regime proposed by the Study n° 14 of IFAC in the public bills of the 

municipal governments of the micro region of São Miguel do Oeste – SC. The study 

interferes in the research line of Control of Administration of the Masters Degree Program in 

Accounting Sciences of the Regional University of Blumenau. The applied methodology in 

the research is descriptive, with collection of documental data, of quantitative and cross-

sectional approach. The study was accomplished with the municipal governments that 

integrate the micro region of São Miguel do Oeste – SC, in a sample of five municipal 

districts, in exercises from 2004 to 2008. The theoretical mark stands out that the process of 

convergence of Brazilian Accounting Standards Applied to Public Sector (NBCASP) to 

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) was begun in 2008 and scheduled 

for completion for 2012. Allowing, starting from that date, the implantation of the 

competence regime proposed by International Federation of Accountants (IFAC) in the 

Brazilian public section. The results of the study demonstrate that the impacts were smaller in 

the fiscal indicator of expense with personal. However, they were significant indicators in 

education and health. In the patrimonial structure the impacts were significant in all of the 

analyzed groups, understood by the permanent assets, financial liabilities, passive permanent 

and patrimonial balance. In the structure of results the impacts were limited in the incomes 

and expressive in the expenses and result of the exercise. The analysis of the impacts of the 

alteration of the accounting regime, through the test of hypotheses, rejected eight and 

accepted two hypotheses specific to this study, demonstrating that the impacts were 

significant in most of the fiscal indicators, in the patrimonial structure and of results.  

 
Key-words: Impacts. Accrual basis. Municipal governments.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A abertura e evolução dos mercados internacionais influenciaram fortemente a 

contabilidade brasileira, mais recentemente repercutindo no conjunto de mudanças na 

contabilidade do setor privado. Destaca-se, neste setor, a criação pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), órgão responsável 

pela convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade para os Padrões Internacionais de 

Contabilidade emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), Colegiado de 

Padrões Contábeis Internacionais. Este processo de internacionalização da contabilidade 

brasileira teve um grande avanço com a publicação da Lei n° 11.638/2007, popularmente 

conhecida como Nova Lei das Sociedades por Ações. 

De maneira semelhante, no setor público, o processo de convergência das Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) as International Public 

Sector Accounting Standard (IPSAS), Padrões Internacionais de Contabilidade do Setor 

Público, iniciou-se com a publicação pelo Ministério da Fazenda da Portaria nº 184/2008 e 

publicação das dez primeiras NBCASP, visando a convergência aos padrões internacionais 

até 2012. 

Dentro do cenário de mudanças previstas está a alteração do regime contábil a ser 

utilizado para a contabilidade patrimonial no setor público. Diante disto, o Estudo n° 14 do 

International Federation of Accountants (IFAC), Federação Internacional dos Contadores, 

sugere um conjunto de diretrizes para a implantação do regime de competência, ampliando o 

nível informacional, transparência e responsabilização no setor público. 

Martins (1999), em seu estudo, destaca o nível de informação proporcionado na 

utilização do regime de caixa, tratado como procedimento contábil que possui como produto o 

fluxo de caixa e a sua confrontação com o regime de competência. O autor destaca a 

importância do regime de competência compreendido como procedimento gerador das demais 

demonstrações contábeis com poder preditivo superior ao fluxo de caixa.  

O IFAC, por meio do Public Sector Committee (PSC), Comitê do Setor Público, tem 

se posicionado a favor da substituição do regime contábil de caixa pelo regime de 

competência no setor público. Este apoio à mudança do regime contábil é baseado na 

qualidade da informação contábil e os seus benefícios aos usuários internos e externos.  

O Estudo n° 14 do IFAC foi elaborado com o objetivo de identificar e responder as 

principais questões abordadas na migração dos regimes contábeis de caixa para competência. 
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Identifica ainda um conjunto de abordagens que podem ser adotadas na utilização do regime 

de competência no setor público. 

 O PSC tem desenvolvido um conjunto de trabalhos com base nas IPSAS. A aplicação 

das IPSAS servirá de apoio para o progresso neste setor quanto à elaboração dos relatórios 

contábeis para melhorar a tomada de decisão, a gestão financeira, patrimonial e a 

responsabilização. A mudança na forma de evidenciação dos resultados da gestão patrimonial, 

de acordo com o regime de competência, proporciona a avaliação dos governos, focando os 

resultados efetivos e não somente a geração positiva de caixa e pagamento das obrigações. 

O PSC considera as IPSAS como um elemento indispensável das reformas necessárias 

para promover o desenvolvimento econômico e social dos países. Considera o Estudo n° 14 

útil para a implantação do regime de competência, por integrar as principais exigências das 

IPSAS, além de apresentar outros elementos úteis ainda não tratados.  

Assim, a utilização das diretrizes do Estudo n° 14 do IFAC, em âmbito municipal, 

permitirá a evidenciação dos resultados da gestão dos seus governos, demonstrando à 

sociedade não somente os resultados da gestão orçamentária, mas principalmente a sua 

evolução patrimonial. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A problemática da presente pesquisa consiste na necessidade de adaptação do modelo 

contábil brasileiro ao modelo internacional, mais especificamente, a mudança na forma de 

registro dos eventos contábeis na contabilidade pública brasileira. 

A mudança nos níveis de informação proporcionados pelas diferentes formas de 

contabilização está evidente na comparação das demonstrações contábeis de uma mesma 

empresa no setor privado. Estas mudanças são expressivas quando comparadas às 

demonstrações elaboradas por meio de regimes contábeis diferentes.   

No setor público, a busca constante pela eficiência na gestão orçamentária e fiscal fez 

com que os gestores pouco se preocupassem com a evolução patrimonial. Como agravante, a 

contabilização dos fatos contábeis por meio de um regime intermediário entre o regime de 

caixa e competência dificultou a identificação do resultado efetivo dos governos, no aspecto 

patrimonial e econômico. 

O Estudo n° 14 do IFAC apresenta uma proposta para a mudança na forma dos 

registros contábeis no setor público, por meio da utilização do regime de competência.  
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O presente estudo é direcionado para os governos municipais, permitindo a medição 

dos impactos das mudanças propostas pelo IFAC nestes órgãos que operacionalizam a grande 

maioria dos serviços públicos disponibilizados à população. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 Deste modo, o presente estudo apresenta a questão de pesquisa, assim formulada: Quais 

os impactos das mudanças no reconhecimento e mensuração decorrentes da alteração do 

regime misto para regime de competência proposto pelo Estudo n° 14 do IFAC nas contas 

públicas dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é definido por Richardson (1989, p.23-24) como “o que se pretende 

alcançar com a realização da pesquisa”. Aduz que os objetivos específicos “definem aspectos 

específicos que se pretende estudar e que contribuem para alcançar o objetivo geral”. Desta 

forma, esse estudo apresenta um objetivo geral e três objetivos específicos. 

 

1.3.1 Geral 

 

O objetivo geral é analisar os impactos das mudanças no reconhecimento e 

mensuração decorrentes da alteração do regime misto para o regime de competência proposto 

pelo Estudo n° 14 do IFAC, nas contas públicas dos governos municipais da microrregião de 

São Miguel do Oeste – SC. 

 

1.3.2 Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar as propostas do Estudo n° 14 do IFAC para implementação do regime de 

competência no setor público; 

b) analisar o impacto do reconhecimento e mensuração na estrutura patrimonial e de 

resultados com a alteração do regime misto para regime de competência na 

contabilidade dos municípios da microrregião de São Miguel do Oeste – SC; e 
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c)  averiguar o impacto produzido pela alteração do regime misto para regime de 

competência nos indicadores fiscais de despesas com pessoal, educação e saúde 

dos municípios da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

1.4 HIPÓTESES 

 

Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 118) destacam que as “hipóteses são diretrizes 

para uma pesquisa. As hipóteses indicam o que estamos buscando ou tentando provar e se 

definem como tentativas de explicações do fenômeno pesquisado, formuladas como 

proposições”. 

Gil (2002, p. 31) afirma que, “assim, a hipótese é a proposição testável que pode vir a 

ser a solução do problema”. Portanto, compreende-se a hipótese como a possível resposta ao 

problema que se deseja solucionar. 

Desse modo, uma hipótese geral foi levantada a partir do problema de pesquisa, 

descrita da seguinte forma:  

H0: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto nos 

indicadores e valores contábeis dos governos municipais da microrregião de São Miguel do 

Oeste – SC. 

Neste estudo, além da hipótese central de pesquisa para que os objetivos específicos da 

pesquisa sejam alcançados, foram elaboradas dez hipóteses especificas, assim constituídas: 

 

H01: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na 

despesa com pessoal dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

  

H02: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na 

despesa com educação dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – 

SC. 

 

H03: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na 

despesa com saúde dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H04: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no ativo 

permanente dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 
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H05: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no 

passivo financeiro dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H06: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no 

passivo permanente dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H07: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no saldo 

patrimonial dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H08: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na 

receita dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC.  

 

H09: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na 

despesa dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H010: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no 

resultado do exercício dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – 

SC. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

Para Marconi e Lakatos (2005, p. 221), a justificativa do estudo “consiste numa 

exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem 

prática que tornam importante a realização da pesquisa”. 

O trabalho procura analisar os impactos que a alteração do regime contábil provocará 

nos indicadores fiscais, estrutura patrimonial e de resultado dos governos municipais da 

microrregião de São Miguel do Oeste - SC. 

As contribuições deste estudo são constituídas, inicialmente, na demonstração da 

eficiência na gestão dos recursos públicos sob a visão das receitas e despesas incorridas no 

período, de acordo com o que preconiza o regime de competência. 

No aspecto teórico, o trabalho procura abordar as principais alterações que afetarão os 

governos municipais com a aplicação das diretrizes do Estudo n° 14 do IFAC, permitindo 

uma melhor compreensão da aplicação do regime de competência em âmbito municipal. 
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O entendimento das alterações propostas pela implantação do regime de competência é 

importante, principalmente em função do processo de convergência das NBCASP aos padrões 

internacionais de contabilidade, que iniciou em 2008. Outra contribuição importante 

proporcionada pela aplicação do Estudo n° 14 do IFAC corresponde à capacidade de 

comparação dos resultados das entidades públicas brasileiras com entidades dos demais 

países, resultantes da harmonização das práticas contábeis brasileiras com as internacionais. 

A forma de registro dos eventos, por meio do regime de competência difundido nas 

entidades privadas, por outro lado, não reflete a realidade do pensamento contábil para as 

entidades públicas. Assim, o estudo é relevante para incentivar a pesquisa contábil brasileira 

na demonstração da importância do patrimônio e sua gestão no setor público, da mesma forma 

como nas empresas do setor privado. 

No aspecto profissional a pesquisa tem por finalidade auxiliar os profissionais da 

contabilidade na área pública em seu entendimento e aplicação do regime contábil de 

competência, demonstrando a necessidade de alterações nas formas de registro dos elementos 

que modificam a estrutura patrimonial dos governos municipais. O aspecto destacado exigirá 

dos contadores e dos gestores públicos a mudança nas rotinas da maioria dos departamentos 

com a ampliação nos níveis de controle do registro de bens, direitos e obrigações, tais como: 

estoques, ativos permanentes, dívidas ativas e passivas, provisões e obrigações trabalhistas, 

entre outros. 

No aspecto social a pesquisa procura demonstrar as alterações nos indicadores fiscais 

dos governos municipais analisados, como, percentuais aplicados na educação, saúde, 

despesas com pessoal, entre outros, demonstrando os recursos efetivamente aplicados nestas 

áreas e eliminação das distorções causadas pela utilização do regime misto.  

A evolução patrimonial evidenciada pela aplicação do regime de competência 

permitirá que a sociedade avalie o gestor público, pela capacidade de reduzir gastos de 

manutenção de suas atividades, endividamento público, ampliação dos investimentos em bens 

permanentes, obras, conservação do patrimônio público e evolução efetiva do patrimônio do 

órgão público.  

Assim, o trabalho procura contribuir socialmente para o aumento da confiabilidade nos 

resultados apresentados pelos governos municipais. Isto permitirá a ampliação do nível de 

transparência nas demonstrações contábeis e na qualidade da prestação de contas para a 

sociedade e órgãos fiscalizadores, pois estarão sendo evidenciados os resultados da execução 

orçamentária, cumprimento de limites legais e, principalmente, a evolução patrimonial.  
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Concernente à legislação que abrange o setor público, o enfoque patrimonial da 

contabilidade tem sido bastante discreto, como na Lei Complementar n° 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), considerada um marco na gestão pública que, em alguns dos 

seus artigos, preocupa-se com a gestão patrimonial. Destaca-se o art. 44 voltado à preservação 

do patrimônio público, em que “é vedada a aplicação de receita de capital derivada da 

alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para fins de financiamento de 

despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio 

dos servidores públicos”. 

Em adição, a LRF não permite contrair obrigações que não possam ser cumpridas, 

conforme destacado no art. 42, parágrafo único: 

 
É vedado ao titular do Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.  
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

 

 Quanto à contabilização pelo regime de competência, a LRF pouco se preocupou com 

o registro dos eventos que modificam a estrutura do patrimônio das entidades públicas, 

limitando-se à previsão da receita e fixação da despesa e suas respectivas realizações. Por 

isso, não obriga o registro de eventos que não atingem diretamente o orçamento, mas afetam a 

estrutura patrimonial, como exemplo o registro da depreciação, provisões e encargos. 

 Organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o IFAC, 

têm defendido a adoção do regime de competência para o reconhecimento de eventos, tanto 

no orçamento quanto no patrimônio de forma semelhante como no setor privado (PIGATTO, 

2004). 

 Pigatto (2004) ressalta ainda que, a contabilidade brasileira integrou o orçamento ao 

patrimônio, no entanto, a ampliação na observância do princípio contábil da oportunidade 

permite que as demonstrações contábeis evidenciem os ativos e passivos ainda não 

capturados.  

 Portanto, o estudo se justifica pela necessidade do desenvolvimento de uma pesquisa 

que possa comprovar se há impactos do regime de competência na estrutura patrimonial, de 

resultados e indicadores fiscais dos governos municipais. 

O estudo se justifica também pela contribuição à linha de pesquisa de Controle de 

Gestão, no grupo de Pesquisas em Controle Gerencial, do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para atingir os objetivos propostos, fez-se necessário discutir alguns aspectos 

fundamentais, divididos em capítulos e objetivando o entendimento do problema encontrado. 

O estudo foi estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo é apresentada a 

introdução que contextualiza o tema da pesquisa. Posteriormente são destacados o problema 

identificado, os objetivos e a justificativa do estudo. Também são apresentadas, neste 

capítulo, a hipótese geral e hipóteses específicas levantadas a partir do problema da pesquisa. 

O primeiro capítulo é encerrado com o presente tópico que apresenta a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura que serve de sustentação para o 

desenvolvimento do estudo. Neste capítulo é abordada a literatura concernente à gestão 

pública, contabilidade pública e estudos anteriores relacionados aos regimes contábeis. 

O terceiro capítulo compreende a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

trabalho e seu delineamento. Posteriormente é apresentada a população e amostra 

correspondente a cinco municípios integrantes da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

Conclui-se este capítulo com os instrumentos de coleta dos dados, procedimentos de análise 

dos dados e limitações da pesquisa. 

No quarto capítulo é apresentada a análise dos dados coletados, caracterizando os 

municípios objeto de estudo. A seguir, é apresentada a análise descritiva dos impactos da 

mudança do regime contábil nos indicadores fiscais de despesas com pessoal, educação e 

saúde, na estrutura patrimonial e de resultados. Por último é realizado o teste das hipóteses 

com a utilização do teste t de média, que demonstra as hipóteses aceitas e rejeitadas do 

estudo.  

Finalizando a pesquisa, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões com base 

no referencial teórico e estudo empírico, respondendo aos objetivos da pesquisa. Encerra-se 

este capítulo com as recomendações para futuras pesquisas diante das limitações 

identificadas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta a revisão teórica do estudo. Inicia-se com os principais 

elementos da gestão pública, externalidades e bens públicos. Em seguida é abordada a 

contabilidade pública, a prestação de contas e transparência, o regime de caixa, competência e 

misto, os accruals como elementos de diferenciação do regime de competência. Ainda são 

abordadas as normas brasileiras e padrões internacionais de contabilidade aplicadas ao setor 

público e o processo de convergência. Em seguida são destacados os principais aspectos da 

proposta do Estudo n° 14 do IFAC para a implantação do regime de competência. Finalizando 

este capítulo são apresentadas as principais pesquisas desenvolvidas anteriormente sobre 

regimes contábeis. 

 

2.1 GESTÃO PÚBLICA, EXTERNALIDADES E BENS PÚBLICOS 

 
A gestão pública brasileira sempre foi objeto de discussão e questionamento, 

principalmente no aspecto da quantidade e qualidade dos serviços públicos oferecidos ao 

cidadão. 

Souza (2006) relata a existência de três modelos de gestão pública, destacados ao 

longo da história política brasileira, o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. 

Complementa o autor que todos estes modelos são objeto de controvérsias e discussões, em 

que as tentativas de reformas administrativas e de modernização enfatizam ora um ora outro 

modelo, tentando melhorar tanto o desempenho das organizações públicas quanto a qualidade 

dos serviços públicos prestados à população brasileira.   

A diferenciação dos modelos, patrimonial e burocrático é possível, pois “[...] enquanto 

no modelo patrimonialista a organização se fecha em torno das figuras centrais que ocupam 

os cargos estratégicos, no modelo burocrático ela se fecha em torno das regras, normas e 

procedimentos” (SOUZA, 2006, p. 10). Portanto, no modelo patrimonial o gestor usa aquilo 

que é público como se fosse privado, por meio de benefícios individuais. A postura diferente 

do sistema burocrático é pela definição hierárquica e de trabalho de forma clara, 

procedimentos excessivamente burocratizados e obediência aos regulamentos. 

Catelli e Santos (2004, p. 427) sustentam que “a consciência dos limites fiscais, 

financeiros e administrativos do Estado fez surgir na última década do século XX a postura do 

governo empreendedor em oposição ao governo burocrático tradicional”. 
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A preocupação com o excessivo endividamento público e cumprimento de metas 

fiscais, foram fatores motivadores do novo modelo de gestão pública. 

 Seabra (2001) aponta que a expressão nova administração pública foi utilizada pela 

primeira vez em janeiro de 1990 por Christopher Hood em sua aula inaugural na London 

School of Economics (LSE) referindo-se as doutrinas administrativas em ascensão desde o 

final dos anos 1970 e que dominaram a agenda da administração pública em muitos países.  

No Brasil o modelo de gestão gerencial originou-se das abordagens americanas e 

inglesas da nova administração pública. Incorporou várias premissas do movimento 

americano, destacando-se os aspectos apresentados por Souza (2006, p. 11):  

 
 a) melhor capacitação de sua burocracia; 
 b) garantia de contratos e um bom funcionamento dos mercados; 
 c) autonomia e capacidade gerencial do gestor público; e, 
 d) a garantia que o cidadão-cliente deverá ter os melhores serviços públicos e seu                  
     controle de qualidade realizado pela sociedade.  

  

 Neste modelo, estão presentes os objetivos da redução de custos, responsabilização, 

descentralização das atividades e principalmente da satisfação da demanda social quanto aos 

produtos ou serviços oferecidos pelo setor público. 

Cabe citar o trabalho de Bresser-Pereira (2000, p. 18) que destacou as mudanças para 

o modelo gerencial do governo brasileiro a partir de 1995, onde relata: 

 
Embora tenha um caráter primordialmente institucional, a reforma gerencial está 
sendo executada também em uma dimensão cultural e em uma dimensão-gestão. A 
dimensão cultural da reforma significa, de um lado, sepultar de vez o 
patrimonialismo e, de outro, transitar da cultura burocrática para a gerencial. 

 

O modelo gerencial encontra como seu maior desafio, a eliminação dos elementos 

patrimonialistas e burocráticos instituídos no modelo de gestão pública brasileira e presentes 

desde o surgimento do estado brasileiro. 

Diniz, Dieng e Diniz (2006, p. 3) corroboram que: 

 

A proposta do Estado gerencial deve estar pautada na busca da avaliação da 
performance, da accountability e da gestão através de resultados. Fundamenta-se 
ainda na preocupação com a aferição de desempenho em todos os entes federativos, 
particularmente, no âmbito dos governos municipais. 

 

 Essa forma de administração pública se aproxima da gestão do setor privado, 

concentra-se na melhoria dos processos, constante avaliação dos resultados e sua 

transparência perante a sociedade. 
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Lemos e Ferreira (2008) ressaltam que a reforma gerencial se iniciou no Brasil, com o 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, envolvido pelo período de globalização 

mundial e ampliação da reforma gerencial pelo mundo. “O principal propósito da reforma é a 

adoção de um padrão gerencial no âmbito da administração pública, inspirada nos ideais da 

Nova Gestão Pública (New Public Management), em especial a destacada orientação a 

resultados” (LEMOS; FERREIRA, 2008, p. 1). 

 Catelli et al. (2001, p. 1) destacam que:  

 
Nas últimas décadas, os paradigmas de eficácia gerencial vêm sendo cada vez mais 
aplicados à gestão pública: o cidadão como cliente, a qualidade total a custos baixos 
nos serviços, governo orientado por missões e objetivos, descentralizado, 
preventivo, governo empreendedor, competitivo, voltado para o mercado em suma 
um governo por resultados. 
 

 Em uma análise prévia dos três modelos de gestão, é possível inferir que o modelo 

gerencial se aproxima ao modelo de gestão esperado da administração pública brasileira, 

buscando-se serviços públicos de qualidade, custos reduzidos e voltados aos resultados. 

Percebe-se que o modelo gerencial apresenta características idênticas da gestão no setor 

privado, definição da missão, objetivos, competição e busca de resultados estão presentes 

diariamente na administração de qualquer empresa. 

 As principais mudanças na gestão pública brasileira que se originaram no final do 

século passado foram incentivadas por reivindicações sociais que pedem maior eficiência, 

transparência e eficácia na aplicação dos recursos públicos (BONACIM et al., 2008).  

Catelli e Santos (2004, p. 425) mencionam que “surgiu, nas duas últimas décadas, o 

governo empreendedor, voltado para o cidadão como cliente e buscando padrões otimizados 

de eficiência e eficácia, com ética e transparência, na gestão dos recursos públicos com 

responsabilidade fiscal”. 

Entre os princípios da administração pública instituídos pela Constituição Federal de 

1988, em seu art. 37, a eficiência apresenta-se como fundamental para o cumprimento das 

funções atribuídas à administração pública. 

Trevisan et al. (2008, p. 1) complementam que, “nos últimos anos, o setor público 

brasileiro vem enfrentando uma série de transformações, no intuito de profissionalizar, 

modernizar, democratizar e tornar transparente a gestão pública, criando, assim, condições 

mais efetivas para atender às demandas da sociedade”. 

Esse ambiente de mudanças na forma de administrar os recursos públicos passou a ser 

influenciado fortemente pela Lei Complementar n° 101/2000. Busca menor enfoque a gestão 
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pública por resultados e amplia a gestão fiscal responsável e transparente, por meio da 

exigência do cumprimento de limites fiscais já instituídos pela Constituição Federal de 1988. 

 Neste processo de gestão pública moderna, a contabilidade é compreendida como 

elemento indispensável para o controle e atendimento dos objetivos e finalidades, auxiliando 

na autoavaliação e correção das práticas administrativas (ANDRADE, 2002). Desta forma, as 

informações obtidas da contabilidade permitirão aos gestores públicos desempenhar suas 

atividades com maior eficiência e aplicação dos recursos públicos de maneira correta, 

diminuindo os problemas sociais existentes. 

A função do estado não está limitada a maximização do seu patrimônio, mas a geração 

do bem estar social. Com a cobrança de tributos o estado procura suprir as deficiências 

econômicas do mercado e atender as necessidades sociais. Para isso, utiliza das suas funções 

econômicas, distributiva, estabilizadora e alocativa. 

Na função distributiva, “o governo funciona como um agente redistribuidor de renda, à 

medida que, por meio da tributação, retira recursos dos segmentos mais ricos da sociedade 

(pessoas, setores ou regiões) e os transfere para os segmentos menos favorecidos” 

(GREMAUD et al., 2004, p. 521) . Esta redistribuicao de renda é possivel por meio de uma 

estrutura tarifária progressiva, investimento em capital humano, política de gastos públicos e 

subsídios direcionados as áreas mais pobres (VASCONCELLOS, 2009). 

Vasconcellos (2009, p. 394) identifica que, “a funcao estabilizadora do governo está 

relacionada com a intervenção do Estado na economia, para alterar o comportamento dos 

níveis de preços e emprego, pois o pleno emprego e a estabilidade de preços não ocorrem de 

maneira automática na economia”. Para Vasconcellos e Garcia (2004) esta intervenção ocorre 

por meio de instrumentos de política fiscal, monetária, comercial, entre outras. Portanto, a 

função estabilizadora, corresponde ao manejo da politica econômica, objetivando a garantia 

do nível máximo de emprego, crescimento da economia e com estabilidade de preços 

(GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JR., 2009) 

Vasconcellos e Garcia (2004, p. 194) afirma que, “a função alocativa do governo está 

associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo sistema de 

mercado”. Gremaud, Vasconcellos e Toneto Jr. (2009) ressaltam a existência de falhas no 

sistema econômico, não controladas pelo mercado, onde o governo deve intervir, 

compreendidas principalmente pela existência de externalidades, as economias em escala e os 

bens públicos. 

Pindick e Rubinfeld (2002, p. 632) conceituam a externalidade como “ação pela qual 

um produtor ou um consumidor influencia outros produtores ou consumidores, mas não sofre 
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as conseqüências disso sobre o preço de mercado”. As externalidades são representadas por 

ações do produtor ou consumidor que afetam o meio em que atua, no entanto, os benefícios 

ou danos causados por sua ação não passam a incorporar o custo do produto. 

Vesco (2008, p. 47) explica que, “quando o cálculo privado diferir do cálculo social da 

produção ou investimento ocorrem as externalidades”. Para Slomski (2005, p. 37), “as 

externalidades são ações de uns que afetam outros”. O mesmo autor complementa que 

“refletir sobre externalidades na administração pública é essencial para a geração de políticas 

públicas capazes de capitalização das externalidades positivas, e de ações duras, quando da 

geração de externalidades negativas, por membros da sociedade”.  

Por não estarem refletidas no preço de mercado, as externalidades poderão torna-se a 

causa da ineficiência econômica do mercado (PINDICK; RUBINFELD, 2002). Portanto, as 

externalidades ocorrem quando as ações de um agente da sociedade positiva ou 

negativamente afetam outros agentes sem a cobrança ou remuneração por estes efeitos 

causados.  

As externalidades podem ocorrer eventualmente quando o usuário dos recursos não 

necessita fazer o pagamento pelo seu uso, os recursos de uso comum e de acesso livre, como o 

ar, a água e outros recursos naturais (PINDICK; RUBINFELD, 2002).  

 Vesco (2008, p. 48) reforça que “as externalidades podem ser: positivas e negativas. 

Positivas quando a ação de uma ocorre com o objetivo de beneficiar a outra. Já na negativa 

ocorre o inverso: a ação de uma das partes traz custos à outra, fornece a razão econômica para 

a regulamentação”. 

 Pindick e Rubinfeld (2002) exemplificam a externalidade positiva, quando o morador 

de uma rua realiza melhorias em sua casa e jardim, beneficia todos os moradores da rua, 

melhorando o espaço que se torna mais agradável para viver. No entanto, não será cobrado 

nenhum custo dos benefícios realizados, cabendo estes unicamente ao proprietário da casa. 

Ao contrário, as externalidades negativas correspondem à transferência dos custos de 

benefícios próprios para terceiros (SLOMSKI, 2005). O autor exemplifica a externalidade 

negativa, quando uma empresa polui um rio, representando um custo ambiental. 

Scarpin (2006, p. 33) ressalta que, “devido ao fato de as externalidades não estarem 

refletidas nos preços de mercado, estas poderão tornar-se uma causa da ineficiência 

econômica, resultando em uma externalidade negativa”.  

 O governo, por meio de suas políticas públicas de regulamentação pode solucionar 

uma externalidade, permitindo ou proibindo certos comportamentos, como proibir a poluição 

ambiental ou criando leis para controlar a poluição (SCARPIN, 2006). 
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 Pindick e Rubinfeld (2002, p. 635) acreditam que “se a empresa que gera a 

externalidade possui uma tecnologia de proporções fixas, a externalidade pode ser diminuída 

apenas mediante incentivos para que a empresa reduza o seu nível de produção”. O governo 

poderá controlar as externalidades negativas, por meio do incentivo de redução dos índices de 

produção nas empresas em que as externalidades negativas são variáveis, ou seja, oscilam em 

função do volume de produção. De outra forma, para os agentes produtores que aumentam as 

externalidades positivas em função do nível de produção, o governo buscará incentivar estes 

aumentos com a regulamentação. 

 Desta forma, o estado passa a atuar como agente regulador para incentivar a geração 

de externalidades positivas e coagir a geração de externalidades negativas. Scarpin (2006, p. 

34) adverte que, “além da regulamentação, o governo pode trabalhar com impostos ou 

incentivos privados, tributando as atividades que geram externalidades negativas e 

subsidiando aquelas que geram externalidades positivas”.  

Deprende-se que, por meio das políticas públicas, o governo incentiva a criação ou 

ampliação das externalidades positivas que beneficiarão um conjunto de agentes da sociedade. 

Por outro lado, por meio da regulamentação busca coibir o surgimento de externalidades 

negativas ou eliminar os seus efeitos com o investimento dos recursos arrecadados por meio 

de tributos. Dentro da sua função alocativa, o governo, deverá controlar as externalidades, 

regular os monopólios na economia em escala e ofertar bens públicos.  

Vasconcellos (2009, p. 8) afirma que, “bens públicos são bens gerais, fornecidos pelo 

Estado, que não são vendidos no mercado; fundamentalmente, educação, justiça, segurança”. 

Vasconcellos e Garcia (2004, p. 194) reforçam que “esses bens, denominados bens 

públicos, têm por principal característica a impossibilidade de excluir determinados 

indivíduos de seu consumo, uma vez delimitado o volume de produção”. Os bens públicos são 

assim definidos pelo seu consumo não excludente e não rival, ou seja, o consumo de uma 

pessoa não impede o consumo de outra (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JR., 

2009). Portanto, a principal característica dos bens públicos é sua permanência, ou seja, 

independente do consumo de uma pessoa, a disponibilidade de uso permanecerá a mesma 

para que outra. “Por exemplo, uma sirene de tornado de uma pequena cidade é um bem 

público. Quando a sirene soa, é impossível impedir que alguém a ouça. E, quando alguém 

recebe o benefício do sinal de perigo, isso não reduz o benefício conferido aos demais 

habitantes” (MANKIW, 2009, p. 225). 

Em função de suas características de não rivalidade e não excludência, os agentes não 

revelam o preço que estariam dispostos a pagar, nem à quantidade que desejam consumir,  
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necessitando da intervenção do estado pela difildade do mercado prover tais bens 

(GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JR., 2009). 

Entre dos bens públicos, alguns são classificados como não excludentes somente 

quando a utilização do bem não está saturada, como, por exemplo, as praias são de uso 

coletivo, no entanto, uma vez lotada, ela deixa de funcionar como bem público, porque o fato 

de um indivíduo sair dela beneficia os demais (VASCONCELLOS; GARCIA, 2004). 

De outra forma, os bens semipúblicos, combinam os atributos dos bens públicos com 

os bens de mercado, são fornecidos pelo estado, no entanto podem ser excludentes e 

quantificáveis, permitindo a definição do seu custo e benefício social (ROSSETTI, 2003, p. 

316 e 317). 

Infere-se que os bens públicos, são assim definidos pela sua oferta a sociedade, sem 

restrição entre pessoas, ou seja, o benefício social proporcionado pelo bem público a 

determinada pessoa não deverá diminuir o benefício as demais. 

 

2.2. CONTABILIDADE PÚBLICA  

 
Apesar das distinções existentes entre a contabilidade aplicada em entidades privadas 

e públicas, o conceito de Iudícibus, Martins e Gelbcke (2009, p. 29) é aplicável a qualquer 

entidade, pois define a contabilidade como “um sistema de informação e avaliação destinado 

a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física 

e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização”. 

Da mesma forma como nas empresas do setor privado, a contabilidade pública tem 

como objetivo o registro das operações que afetam o patrimônio. O art. 89 da Lei n° 4.320/64 

estabelece que “a contabilidade evidenciará os fatos ligados a administração orçamentária, 

financeira, patrimonial e industrial”. A contabilidade pública preocupa-se em registrar todos 

os eventos que atingem as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades 

de direito público (KOHAMA, 2003).  

A contabilidade pública deve cumprir a sua função social, refletindo o ciclo da 

administração pública, evidenciando as informações necessárias à tomada de decisões, à 

prestação de contas e à instrumentalização do controle social (RESOLUÇÃO CFC n° 

1.128/2008). 

Para o registro dos eventos contábeis, a contabilidade pública é estruturada em quatro 

sistemas contábeis definidos pela Lei n° 4.320/64 que interagem entre si, objetivando o 
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acompanhamento orçamentário, financeiro, patrimonial, de custos e de compensação 

(RESOLUÇÃO CFC n ° 1.129/2008, ítem 12, d). 

O sistema orçamentário tem a função de demonstrar o registro dos valores das receitas 

previstas e realizadas, das despesas fixadas e realizadas, bem como, a diferença entre o valor 

estabelecido na lei do orçamento e a execução efetiva (SLOMSKI, 2001). 

O sistema financeiro, definido pelo art. 93 da Lei n° 4.320/64, evidenciará: “Art. 93. 

Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não 

compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro individuação e 

controle contábil”. 

O sistema patrimonial, conforme Slomski (2001, p. 36), “registra analiticamente todos 

os bens de caráter permanente com indicação dos elementos necessários para a perfeita 

caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis por sua guarda e administração”. 

O sistema de custos registra, “processa e evidencia os custos dos bens e serviços, 

produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública” (NBCT 16.2, 2008, p.5). 

O sistema de compensação é representado pelas contas de direitos e obrigações que 

podem vir a afetar o patrimônio, correspondem a valores em poder ou recebidos de terceiros e 

que são contabilizados nestas contas apenas para efeito de registro e controle (SLOMSKI, 

2001). 

O registro contábil, com a utilização dos quatros sistemas de contas, permite a 

evidenciação da situação financeira, patrimonial, a execução orçamentária e gestão fiscal dos 

órgãos públicos.  

No Quadro 1, são apresentadas as principais demonstrações contábeis obrigatórias que 

auxiliam o gestor público no processo de tomada de decisão quanto à execução do orçamento 

e a gestão financeira e patrimonial. 

Descrição Objetivo Regulamentação 
Balanço Orçamentário Demonstrará as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas. 
Art. 102 – Lei n° 
4.320/1964 

Balanço Financeiro Demonstrará a receita e despesa orçamentária, 
recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, 
saldos em espécie do exercício anterior e 
transferidos para o exercício seguinte. 

Art. 103 - Lei n° 4.320/1964 

Demonstração das 
Variações Patrimoniais 

Evidenciará as alterações no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária e indicará o resultado patrimonial 
do exercício. 

Art. 104 - Lei n° 4.320/1964 

Balanço Patrimonial Demonstrará o ativo financeiro, ativo 
permanente, passivo financeiro, passivo 
permanente, saldo patrimonial e contas de 
compensação. 

Art. 105 – Lei n° 
4.320/1964 

Quadro 1: Demonstrações contábeis obrigatórias nos órgãos públicos 
Fonte: adaptado da Lei Complementar n° 4.320/1964. 
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Verifica-se no Quadro 1, que as demonstrações contábeis obrigatórias no setor público 

abrangem além da estrutura patrimonial o resultado orçamentário. A Lei n° 4.320/1964 

estabelece, em seu art. 101, um conjunto de anexos obrigatórios que deverão ser apresentados 

juntamente com as demonstrações contábeis, conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

Anexo Descrição 
01 Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas; 
06 Programa de trabalho 
07 Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por 

projetos e atividades 
08 Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprograma conforme o vínculo com os 

recursos 
09 Demonstrativo da despesa por órgãos e funções  
10 Comparativo da receita orçada com a arrecadada 
11 Comparativo da despesa autorizada com a realizada 
16 Demonstração da dívida fundada interna 
17 Demonstração da dívida flutuante 

Quadro 2: Anexos das demonstrações contábeis obrigatórias nos órgãos públicos 
Fonte: adaptado da Lei n° 4.320/1964. 

  

Os anexos da Lei n° 4.320/1964, apresentados no Quadro 2, suplementam um 

conjunto de informações já evidenciadas nas demonstrações contábeis, permitindo o 

acompanhamento da evolução orçamentária e endividamento ao longo dos exercícios. 

 

2.2.1 Contabilidade pública para prestação de contas e transparência 

 

O processo de prestação de contas nos órgãos públicos é importante não somente pelas 

exigências estabelecidas pela legislação, mas devido à necessidade da transparência dos atos 

do gestor (agente) perante o cidadão (principal). Slomski (2001, p. 267) reforça que “na 

contabilidade pública, é, certamente, onde mais deve estar presente a filosofia da 

accountability (dever de prestar contas), pois, quando a sociedade elege seus representantes, 

espera que os mesmos ajam em seu nome, de forma correta, e que prestem contas de seus 

atos”. 

A contabilidade pública deve cumprir efetivamente o seu papel, de um lado “como 

uma técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à 

administração no processo de tomada de decisão e de controle de seus atos, demonstrando, 

por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade” 

(KOHAMA, 2003, p. 47). De outro lado deve ser capaz de fornecer relatórios que permitam 

ao gestor demonstrar os seus atos de forma transparente, conforme estabelecido pela Lei 

Complementar n° 101/2000 em seu art. 48. 
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Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à 
participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

 

A elaboração dos relatórios de gestão fiscal e execução orçamentária auxiliam o gestor 

no processo de prestação de contas aos órgãos de controle externo como o poder legislativo, 

tribunal de contas e demais órgãos ou pessoas que possuem o direito de apreciar as contas. 

Slomski (2001, p. 267) aduz que, “dessa forma, cabe ao Estado, por meio de seus controles 

internos e externos, mensurar e demonstrar a eficácia no serviço público, como forma de 

justificar a cobrança dos impostos”. 

No Quadro 3, são destacados os principais relatórios elaborados pela contabilidade e 

exigidos pela LRF para a prestação de contas dos governos municipais. 

 

Descrição Objetivo Regulamentação 
Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária 
(RREO) 

Demonstrará: 1) receitas por fonte e categoria econômica; 2) 
despesas por grupo de natureza e categoria econômica; 3) despesas, 
por função e subfunção; 4) apuração da receita corrente líquida; 5) 
receitas e despesas previdenciárias; 6) resultado nominal e primário; 
7) despesas com juros; 8) restos a pagar; 9) projeções atuariais dos 
regimes de previdência social; 10) variação patrimonial. 

Art. 52 e 53 – Lei 
Complementar n° 
101/2000 

Relatório de 
Gestão (RGF) 

Demonstrará: 1) comparativo dos limites de despesa com pessoal, 
dívidas, concessão de garantias, operações de crédito e medidas 
corretivas quando ultrapassa algum dos limites; 
 2) disponibilidades de caixa; inscrição em Restos a Pagar; 
 

Art. 55 – Lei 
Complementar n° 
101/2000 

Quadro 3: Relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal obrigatórios nos órgãos 
públicos municipais 
Fonte: adaptado da Lei Complementar n° 101/2000. 

 

Além dos relatórios estabelecidos pela LRF, a prestação de contas não se limita aos 

relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal. 

Conforme ressaltado por Slomski (2005), a prestação de contas na gestão pública não 

se resume aos relatórios exigidos pela legislação, mas também por todos os instrumentos que 

facilitem a transparência de todos os atos dos gestores, de forma voluntária, permitindo a 

comparação pelo cidadão dos resultados com o setor privado, sentindo-se confortável pela 

eficiência na gestão dos recursos públicos em curto prazo. 

O processo de prestação de contas, dentro daquilo que é estabelecido pela LRF, tem 

como objetivo analisar o planejamento e execução orçamentária, ou seja, se o gestor atingiu 

os resultados propostos nos instrumentos de planejamento constituídos pelo Plano Plurianual 
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(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e sua 

programação financeira. 

De outro modo, como elemento importante para a LRF, a gestão fiscal responsável, 

representada pelos limites fiscais estabelecidos pela legislação, permitirá avaliar o gestor 

quanto ao atendimento das metas fiscais propostas. Diante destes limites destacam-se, em 

âmbito municipal, as despesas com pessoal e as despesas com educação e saúde. 

As despesas com pessoal são limitadas, em âmbito municipal, a 60% da receita 

corrente líquida do município, conforme destacado pela Lei Complementar n° 101/2000 em 

seu art. 19: 

         
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total 
com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 
exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

 

Diante disto, cabe aos municípios demonstrar em seus relatórios de gestão fiscal a 

destinação de recursos não superiores a 54% para o poder executivo e 6% para o poder 

legislativo da sua receita corrente líquida (RCL) em despesas com pessoal, já incluídos os 

encargos sociais. 

Quanto aos recursos destinados às atividades de manutenção e desenvolvimento do 

ensino, o percentual mínimo de destinação de recursos, em âmbito municipal, correspondente 

a 25% da sua receita de impostos e transferências, conforme estabelece a CF/1988 em seu art. 

212:      

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

  

 Merece destaque que o percentual mínimo a ser aplicado nestas atividades é 

correspondente à destinação de recursos no ensino infantil e fundamental de responsabilidade 

dos governos municipais. Igualmente, deve ser observado que a este percentual mínimo de 

25%, devem ser adicionados os valores correspondentes às receitas adicionais de destinação 

exclusiva ao ensino, como por exemplo, ganhos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e 

transferências voluntárias.  
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Diante dos recursos mínimos a serem aplicados nas ações e serviços de saúde, os 

municípios deverão observar o cumprimento do limite mínimo estabelecido pela Emenda 

Constitucional n° 29/2000 em seu art. 77, inciso III: 

 

Art. 77 - Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas 
ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: 
[...]III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto 
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam 
os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 

 

 Complementa-se que, ao percentual mínimo de 15% devem ser adicionados os valores 

referentes às receitas adicionais de destinação exclusiva às ações e serviços públicos de saúde, 

a exemplo das transferências de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e receitas de 

operações de crédito na saúde. Assim como os demais limites estabelecidos pela Constituição 

Federal, o cumprimento da aplicação mínima na educação e saúde é fator decisivo para a 

aprovação das contas do gestor público.  

No Quadro 4 são apresentados os limites já destacados e demais estabelecidos para o 

cumprimento da gestão fiscal dos governos municipais. 

 

Limite Descrição Regulamentação 

Despesa com pessoal 

- Máximo de 6% da RCL para o legislativo 
e tribunal de contas do município; 
- Máximo de 54% da RCL para o 
executivo; 

Art. 20, inc. III, a, b (LRF – LC n° 
101/2000) 

Despesa com ensino 
(educação) 

- Mínimo de 25% da RCL os impostos e 
suas transferências 

Art. 212 (CF/1988) 

Despesa com saúde 
- Mínimo de 15% dos impostos e suas 
transferências  

Art. 77 (CF/1988) 

Remuneração dos 
profissionais do magistério 

- Mínimo de 60% do FUNDEB Art. 60 (ADCT) 

Dívida consolidada líquida 
- Máximo de 120% da RCL Art. 3 inc. II (Resolução do Senado 

Federal n° 40/2001) 

Serviços de terceiros 
- Percentual sobre a RCL menor ou igual 
ao incidente no exercício de 1999  

Art. 72 (LRF – LC n° 101/2000) 

Despesa do poder 
legislativo 

- 8% da RCL (municípios com até cem mil 
habitantes; 
- 7% da RCL (municípios entre cem mil e 
um e trezentos mil habitantes); 
- 6% da RCL (municípios entre trezentos 
mil e um e quinhentos mil habitantes); 
- 5% da RCL (municípios com mais de 
quinhentos mil habitantes). 

Art. 29-A (CF/1988) 

Quadro 4: Limites Fiscais aplicados aos governos municipais  
Fonte: adaptado da LC n° 101/2000, CF/1988 e Resolução n° 40/2001. 
 

Percebe-se que, complementarmente aos limites de pessoal, educação e saúde, os 

municípios deverão observar vários outros índices de aplicação de recursos, conforme 
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destacado no Quadro 4, correspondentes às despesas com remuneração de profissionais do 

magistério, dívida consolidada, serviços de terceiros e poder legislativo. 

Neste estudo são objeto de análise os indicadores da aplicação de recursos em pessoal, 

educação e saúde, objetivando a demonstração dos possíveis impactos nesses indicadores 

fiscais.  

 

2.2.2 Regime de caixa, competência e misto 
  

Na estrutura da contabilidade brasileira são apresentados três regimes contábeis, 

compreendidos pelo regime de caixa, competência e misto. Os regimes se diferenciam pelo 

tratamento atribuído aos eventos contábeis, na forma e conteúdo informativo das 

demonstrações contábeis. 

O regime de caixa “consiste, basicamente, em considerar Receita do exercício aquela 

efetivamente recebida dentro do exercício (entrada de dinheiro - ENCAIXE) e Despesa do 

exercício aquela também efetivamente paga dentro do exercício (saída de dinheiro-

DESEMBOLSO)” (MARION, 1998, p. 97). Compreende o registro contábil quando do 

desembolso e ingresso dos valores na empresa, independente do período de realização. Este 

regime contábil é utilizado freqüentemente por entidades sem fins lucrativos ou empresas 

dispensadas da elaboração da contabilidade pelo regime de competência. Sua aplicação é 

limitada, pois despreza o princípio contábil da realização da receita e sua confrontação com a 

despesa. 

Este regime contábil facilita o registro das operações, porém Martins (1999, p. 2) 

alerta “que seria muito mais simples o registro tão somente do Fluxo Financeiro puro, mas 

que ilusões estariam sendo criadas quando do descasamento (que está sempre ocorrendo) 

entre o recebimento e o pagamento”. Assim, de um lado o regime de caixa facilita os registros 

contábeis, de outro lado, limita o nível da informação contábil, distorcendo o resultado do 

exercício e demonstrando, unicamente, o resultado financeiro do período. 

Diferente do regime de caixa, o regime de competência é amplamente utilizado nas 

empresas privadas e estabelecido pela Lei n° 6.404/1976 - Lei das Sociedades por Ações, a 

qual determina que “as receitas e despesas são apropriadas ao período em função de sua 

incorrência e da vinculação da despesa à receita, independente de seus reflexos no caixa” 

(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003, p. 31). 

A Lei n° 6.404/1976 determina a utilização do regime de competência para as 

sociedades que a lei abrange, sendo: 
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Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis 
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 
competência. 

 

 As mutações patrimoniais destacadas pela Lei das S.A. se originam essencialmente 

pelas integralizações de capital e lucros apurados durante os exercícios. Estes lucros serão 

decorrentes do registro das receitas e despesas de acordo com o regime de competência.  

Marion (1998, p. 96) enfatiza que, por meio do regime de competência, “a 

Contabilidade considera a Receita gerada em determinado exercício social, não importando o 

recebimento da mesma. Importa, portanto, o período em que a Receita foi ganha (fato 

gerador) e não o seu recebimento”.  

 Martinez (2001, p. 15) afirma que:  

 
O regime de competência (Accrual Basis) determina que o registro das transações 
contábeis da entidade seja efetuado no período em que estas são realizáveis. 
Segundo este princípio, reconhece-se a receita de acordo com a sua realização e no 
mesmo período confrontam-se as despesas necessárias para efetivação daquela 
receita. Este procedimento é diferente do registro baseado no regime de caixa (Cash 
Basis), em que se focalizam exclusivamente as entradas e saídas de disponibilidades. 
 

 Percebe-se, desta forma, que o regime de competência se diferencia do regime de 

caixa pelo momento do registro das receitas e despesas, ou seja, os dois regimes utilizam 

tempos diferentes para este registro. 

Lopes e Martins (2007, p. 147) corroboram que “é ilusória a idéia de que competência 

e caixa sejam simplesmente princípios diferentes de mensuração de resultado. Na verdade, o 

regime de competência nada mais é do que a redistribuição temporal dos fluxos de caixa de 

forma a se melhorar a informação”. Assim, o regime de competência registra no presente, 

elementos que afetam o fluxo de caixa futuro, destacando-se as receitas realizadas e não 

recebidas, despesas incorridas e não pagas, provisões ou estimativas de aumentos ou 

diminuições do patrimônio. 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p. 65) salientam que “é importante esclarecer que 

os princípios da realização da receita e de confrontação das despesas são, em conjunto, 

também conhecidos por Regime de Competência”.  

O regime de competência se confunde com o princípio contábil da realização da 

receita e confrontação da despesa, assim, é necessário compreender o conceito de realização. 

Hendriksen e Van Breda (2007) destacam a dificuldade em definir precisamente o termo, uma 

vez que significa coisas distintas para pessoas diferentes. “O termo realização acabou 
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significando, em geral, o registro de receita quando fosse validada por uma venda” 

(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2007, p. 228).  

Lopes e Martins (2007, p. 121) complementam que “todas as receitas devem ser 

reconhecidas de acordo com as suas despesas correspondentes para que se apure o resultado 

líquido do evento econômico em questão”. 

Por outro lado “uma despesa ou perda é reconhecida quando fica evidente que os 

benefícios econômicos futuros previamente reconhecidos de um ativo se reduzem ou 

desaparecem, ou uma obrigação é assumida ou aumentada, sem benefícios econômicos 

correspondentes” (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2007, p. 238).  

Assim, o principio da realização da receita e confrontação das despesas estabelece que 

as despesas devam ser registradas quando, ocorrer sua associação as receitas ou no mesmo 

período em que a receita correspondente é registrada.  

Concluindo o entendimento da realização da receita e da confrontação com a despesa, 

(MARTINS, 2000) simplifica que, após o reconhecimento da receita, devem ser subtraídos os 

valores correspondentes aos esforços despendidos para a sua obtenção. 

Por sua vez, o regime misto é compreendido como intermediário, ou seja, é o “regime 

contábil que mescla o regime de caixa e o regime de competência para apuração dos 

resultados dos exercícios” (ANDRADE, 2002, p. 30) 

No setor público, atualmente, o registro dos eventos contábeis é constituído pelo 

regime misto. A definição deste regime como aplicável à contabilidade orçamentária no setor 

público brasileiro, conforme estabelecido pela Lei n° 4.320/1964, e a falta de normatização 

para a contabilidade patrimonial, estendeu a aplicação do regime misto para a maioria dos 

eventos da contabilidade governamental.  

A Lei n° 4.320/1964 institui os seguintes procedimentos no registro das receitas e 

despesas, de acordo com o art. 35, “pertencem ao exercício financeiro: I – as receitas nele 

arrecadas; e II – as despesas nele legalmente empenhadas”.  Assim, as despesas empenhadas 

são classificadas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.  

Corroborando, a Lei Complementar n° 101/2000, destaca em sua Seção II a forma da 

escrituração e consolidação das contas públicas, destacando em seu art. 50, inciso II, que “a 

despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, 

apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de 

caixa”.  

Percebe-se que a legislação se ateve unicamente às receitas arrecadadas e despesas 

empenhadas para definir o registro e regime contábil a ser adotado no setor público, sem 
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evidenciar o tratamento das despesas que não geram desembolso no exercício, mas afetam a 

estrutura patrimonial e de resultado. 

Assim, o princípio contábil do reconhecimento da receita e confrontação com a 

despesa, torna-se mais complexo quando aplicado ao setor público, pois, os esforços 

despendidos para geração da receita não apresentam características similares ao setor privado. 

As receitas em sua grande maioria não se originam de vendas ou prestação de serviços, mas 

da arrecadação de tributos que quando redistribuídos à sociedade em forma de benefícios, 

transformam-se em despesas. 

Pigatto (2007, p. 9) considera que: 

 

No governo existe a tendência de assumir a ausência de vinculação entre receita e 
despesa. Talvez isto se deva ao fato de os impostos constituírem a principal fonte de 
arrecadação municipal. Admitindo ser possível o uso do regime (princípio) de 
competência, teoricamente a receita governamental teria dois momentos possíveis 
para o seu reconhecimento: o primeiro seria o lançamento da receita, ou seja, o 
momento em que uma transação de tributação (que é compulsória) ocorre; o 
segundo conceito levaria em conta a contraprestação de serviços ou a entrega de 
bens, de forma análoga à realização verificada no setor privado. A receita seria 
reconhecida na medida em que os bens e serviços fossem entregues. 
 

Essa forma de contabilização da receita não é aceita na contabilidade governamental 

nem no direito financeiro, em função da dificuldade do estabelecimento de uma relação de 

causa e efeito entre a receita e a despesa, devido à ausência da especificidade do beneficio em 

relação à receita que em muito pode antecedê-lo (PIGATTO, 2007).  

No entanto, as recentes mudanças propostas e em implementação na contabilidade 

governamental, são direcionadas para evidenciar o impacto no patrimônio, registrando as 

receitas pelo fato gerador, observando-se os princípios da competência e da oportunidade, 

independente da dificuldade de determinação do momento de ocorrência do fato gerador 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, 2008a). 

Por outro lado, quanto à classificação e reconhecimento da despesa, Pigatto (2007, p. 

9) entende que: 

 
O termo “despesa” tem sido utilizado indiscriminadamente para referir-se a todo o 
tipo de gasto governamental. Esse termo tem configurações bem diferentes sob o 
regime de competência econômica. O regime de competência não reconhece as 
despesas pelo gasto dos ativos ou assunção de passivos, mas pela sua relação com a 
receita auferida no período. Um gasto pode ocorrer como uma retribuição a um 
benefício gerado para a produção de receitas que, talvez, só possam ser incorporadas 
definitivamente no patrimônio em períodos futuros, quando então seria reconhecida 
a despesa. No setor privado a depreciação é o melhor exemplo de despesa 
reconhecida unicamente no regime de competência e incorrida para a consecução da 
receita reconhecida. 
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A contabilidade pública brasileira, atualmente, é voltada em sua essência ao registro 

de eventos que envolvem o orçamento. “Assim, pode-se afirmar que, para a despesa 

orçamentária, no Brasil, é utilizado o regime de competência” (SLOMSKI, 2001, p. 29). Por 

outro lado, o mesmo autor destaca que para o registro da receita orçamentária é utilizado o 

regime de caixa. 

Araújo e Arruda (2004) complementam que o tratamento atribuído pelo artigo 35 da 

Lei n° 4.320/64 é da competência orçamentária e não da contábil. É possível inferir neste 

sentido, pois a lei trata unicamente da despesa empenhada que representa um evento 

particularmente orçamentário e não da despesa efetivamente incorrida que pertence ao 

exercício financeiro. 

Piscitelli, Timbó e Rosa (2004) destacam que, pelo caráter conservador da 

contabilidade pública, a execução orçamentária da despesa e receita ocorre em estágios 

diferentes, enquanto a despesa executada é aquela que passou pelo estágio da liquidação, a 

receita somente será considerada executada no momento do seu pagamento. 

 Trata-se assim do enfoque orçamentário atribuído pela legislação pública. A 

Resolução CFC n° 1.111/2007 destaca que: 

 

O Princípio da Competência é aquele que reconhece as transações e os eventos na 
ocorrência dos respectivos fatos geradores, independentemente do seu pagamento ou 
recebimento, aplicando-se integralmente ao Setor Público.  
Os atos e os fatos que afetam o patrimônio público devem ser contabilizados por 
competência, e os seus efeitos devem ser evidenciados nas Demonstrações 
Contábeis do exercício financeiro com o qual se relacionam, complementarmente ao 
registro orçamentário das receitas e das despesas públicas. 
 

Portanto, a vinculação da contabilidade pública brasileira ao regime misto é 

exclusivamente orçamentária, torna-se incorreto o entendimento da aplicação total deste 

regime, cabendo o reconhecimento da evolução patrimonial por meio do regime de 

competência. 

Piscitelli, Timbó e Rosa (2004) descrevem que a contabilidade pública classifica 

determinados eventos como receitas com efeitos apenas transitórios, como cauções, fianças, 

consignações. Por outro lado, não reconhece determinadas despesas por não gerar 

desembolsos imediatos, como por exemplo, as depreciações, amortizações e exaustões que 

afetam o patrimônio líquido. 

Os mesmos autores complementam que, a classificação como receitas de todos os 

embolsos e despesas dos desembolsos é uma contraposição a contabilidade empresarial. “A 

grande diferença que se estabelece é quanto à natureza da receita e da despesa: umas afetam, 
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outras não, o resultado patrimonial e, consequentemente, o saldo patrimonial, o patrimônio 

(ou patrimônio líquido, na Contabilidade Empresarial)” (PISCITELLI; TIMBÓ; ROSA, 2004, 

p. 29). 

Piscitelli, Timbó e Rosa (2004, p. 30) entendem que: 

 

Entre as principais limitações em matéria de procedimentos contábeis ainda 
existentes para os órgãos e entidades em que se adota a Contabilidade Pública no 
Brasil, figuram a falta de relevação das provisões, a não-adoção da sistemática de 
cômputo das depreciações, amortizações e exaustões, a não-utilização de 
reavaliações, estas previstas no § 3° do art. 106 da Lei n° 4.320/64. 

 

A evidenciação da evolução patrimonial somente será possível quando fatos contábeis 

que não impactam o orçamento forem registrados dentro do que estabelece o regime de 

competência. Tais fatos são conhecidos como accruals e que poderão ser positivos, como 

juros ativos originados de dívidas ativas, ou negativos quando correspondentes a juros 

passivos incorridos em função de dívidas fundadas, provisões de férias e seus encargos, 

depreciações, entre outros. 

 

2.2.3 Accruals como elementos de diferenciação do regime de competência 

 

Os elementos que diferenciam os resultados contábeis do regime de caixa para o 

regime de competência são os accruals, que influenciam o resultado e patrimônio de qualquer 

empresa.  

Lopes e Martins (2007, p. 67) apontam que “o regime de competência faz com que a 

empresa claramente incorra em custos adicionais em relação à mensuração baseada 

simplesmente no caixa. Depreciações, amortizações e provisões para devedores duvidosos 

(PDDs) precisam ser estimados, acompanhados e controlados”. 

 Costa, Teixeira e Nossa (2002) ressaltam que, pelo regime de competência, a 

mensuração contábil exigirá estimativas de valores futuros incertos, como por exemplo, a 

depreciação é que representa uma estimativa da contribuição do imobilizado para a formação 

do custo de produção do período e para isso o método de depreciação utilizado deve ser o que 

melhor mensure esta contribuição.  

Costa, Teixeira e Nossa (2002, p. 4) reforçam que “estas estimativas, ou como 

denominado em inglês accruals, é que justificam a diferença entre o fluxo de caixa e o lucro, 

sem a existência dos accruals a contabilização seria feita somente pelo regime de caixa”. 
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Goulart (2007, p. 42) salienta que “os accruals referem-se às receitas e às despesas 

reconhecidas com base no regime de competência, e não em decorrência do efetivo 

recebimento da receita em caixa ou do efetivo pagamento da despesa”. 

 O termo accrual está relacionado com o reconhecimento de despesa ou receita e do 

correspondente ativo ou passivo, em decorrência de um evento contábil. O evento em questão 

não se relaciona com a entrada ou saída de caixa, como por exemplo, no final de determinado 

período, reconhece-se uma receita ou despesa de juros, independentemente dos juros terem 

sido pagos ou recebidos (STICKNEY; WEIL, 2001).  

Ao referir-se a tal assunto, Martinez (2001, p. 16-17) exemplifica o surgimento dos 

accruals, podendo ser positivos ou negativos:  

 
Em termos práticos a receita pode estar sendo reconhecida sem que tenha existido 
entrada de caixa (ou aumento do saldo de duplicatas a receber), nesse caso temos 
acumulação corrente positiva. Outro exemplo seria o registro de despesa de provisão 
para contingências trabalhistas no curto prazo (provisões no circulante), que é 
acumulação corrente negativa. 

 

Ainda nesta mesma linha, Colauto e Beuren (2006, p. 3) reforçam que “a premissa da 

contabilidade à base de accruals é observar criteriosamente o Princípio da Competência, o 

qual implica no reconhecimento de receitas geradas e despesas incorridas no período”. 

Portanto, o resultado apresentado na utilização do regime contábil a base de accruals 

(competência) incorpora valores estimados com projeção de realização. 

Lopes e Martins (2007) salientam que os accruals reduzem a assimetria da informação 

entre gestores e o mercado. “É nos accruals que reside o conteúdo informativo da 

contabilidade, à medida que eles fornecem informações ao mercado” (LOPES; MARTINS, 

2007, p. 72). 

Igualmente Richardson et al. (2001) destacam que a contabilidade a base de accruals 

envolve comprometer algum nível de confiabilidade na tentativa de fornecer a informação 

relevante aos investidores. Esta redução de confiabilidade ocorre devido à estimativa no 

registro de alguns accruals. 

Na mesma linha, o princípio contábil da oportunidade reforça o registro de fatos 

contábeis, mesmo que não se conheça os seus valores exatos. “Segundo este princípio, os 

registros patrimoniais devem ser feitos de acordo com a possibilidade de existência de 

estimativa razoável do fenômeno” (LOPES; MARTINS, 2007, p. 134). Devido a este 

princípio, eventos contábeis como depreciações, amortizações, exaustões, provisões de 
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perdas, entre outros, devem ser reconhecidos, pois, é possível a sua estimativa razoável 

durante os exercícios financeiros. 

Martinez (2001) entende que, pelo regime de competência, as receitas e despesas bem 

como os acréscimos e decréscimos (accruals) de ativos e passivos, servirão de base para a 

avaliação do desempenho da empresa. Martinez (2001) complementa que nada existe de 

errado no registro de accruals, pois o seu objetivo é o registro do resultado econômico, ou 

seja, aquele que representa efetivamente o aumento da riqueza patrimonial, independente da 

movimentação financeira.  

No entanto, é prejudicial a utilização inadequada dessas acumulações (provisões) com 

o objetivo de aumentar ou diminuir os lucros da empresa. Portanto, o principal aspecto 

societário e gerencial da contabilização pelo regime de competência é a harmonia do mesmo 

com os princípios contábeis e a qualidade da informação disponibilizada. 

Martinez (2001, p. 16) enfatiza que:  
    

na literatura internacional, a diferença entre lucro líquido e o fluxo de caixa líquido é 
conhecida como accruals. Ou seja, as acumulações (accruals) seriam todas aquelas 
contas de resultado que entraram no cômputo do lucro, mas que não implicam em 
necessária movimentação de disponibilidades. 
 

A utilização de diferentes regimes contábeis se reflete diretamente no nível da 

informação contábil disponibilizada ao usuário. Dentro deste aspecto o regime de 

competência ganha importância pela sua capacidade de geração da informação. “A 

fundamentação do regime de competência está justamente na idéia da relevância, ou seja, 

capacidade de previsão de fluxos futuros de caixa” (LOPES; MARTINS, 2007, p. 67). 

Esta capacidade de geração de fluxos futuros de caixa está na mensuração, mesmo que 

de forma estimada, de eventos que afetarão o caixa no futuro. Lopes e Martins (2007) 

destacam que se torna mais fácil a previsão do fluxo de caixa futuro quando utilizado o 

regime de competência.  

Eventos como a depreciação, amortização e exaustão de bens permanentes, provisões 

de devedores duvidosos, permitem que o lucro represente efetivamente a realidade econômica 

da entidade e os seus reflexos nos seus fluxos de caixa futuros. Dentro deste conceito, Lopes e 

Martins (2007, p. 68 - 69) assinalam que: 

 

Se o regime de competência fornece números mais próximos dos fluxos futuros de 
caixa do que o próprio fluxo de caixa passado, podemos concluir que a relevância da 
informação contábil reside no regime de competência. Mais especificamente, 
podemos dizer que o conteúdo informativo da contabilidade está no regime de 
competência. 
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Diferente do fluxo de caixa, o regime de competência é importante para quebrar a 

assimetria da informação. As normas existentes na utilização do regime de competência se 

justificam por servirem como limitadoras da liberdade excessiva dos gestores na manipulação 

dos resultados (LOPES; MARTINS, 2007). 

No setor público, com o tratamento contábil atribuído atualmente pelo regime misto, a 

mensuração adequada dos accruals fica prejudica, pois, a contabilidade orçamentária não 

evidencia eventos como depreciações, amortizações, exaustões, provisões de encargos, riscos 

de crédito e obrigações com funcionários. 

Um conjunto de procedimentos inovadores para o setor público foram recentemente 

instituídos pela Portaria Conjunta STN/SOF n°3, de 2008 concernente ao tratamento dos 

accuals. 

 

A falta de registro de obrigações oriundas de despesas já incorridas resultará em 
demonstrações incompatíveis com as normas de contabilidade, além da geração de 
informações incompletas em demonstrativos exigidos pela LRF, a exemplo do 
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, tendo como conseqüência análise 
distorcida da situação fiscal e patrimonial do ente (STN, 2008b, p. 87). 

 

 Tradicionalmente os accruals ou provisões são conhecidos e contabilizados como 

despesas independentes da execução do orçamento. Para STN (2008b, p. 13) “despesa 

independente da execução orçamentária – aquela que independe de autorização orçamentária 

para acontecer. Exemplo: constituição de provisão, despesa com depreciação, etc”. 

 Assim, o registro da despesa, dependente ou independente da execução orçamentária, 

deverá ser evidenciado também na contabilidade pública, observando princípios contábeis da 

competência e oportunidade, como destaca STN (2008b, p. 120): 

 

Observa-se que, além do registro dos fatos ligados a execução orçamentária, exige-
se a evidenciação dos fatos ligados à execução financeira e patrimonial, exigindo 
que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações 
contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados 
econômicos e financeiros de determinado exercício.  
 

A normatização instituída pela Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria do 

Orçamento Federal deixa evidente a importância do registro de um conjunto de accruals, 

entre os quais a depreciação, amortização e exaustão. “A entidade pública necessita apropriar 

ao resultado de um período, o desgaste de seu ativo imobilizado, intangível ou diferido, por 

meio do registro da despesa de depreciação, amortização ou exaustão, obedecendo ao 

princípio da competência” (STN, 2008b, p. 87).   
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Diante disto, a NBC T 16.10 (2008, p. 6) define “quando os elementos do ativo 

imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação, amortização 

ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções expressamente 

consignadas”. Portanto, o registro da perda de capacidade de geração de riqueza dos bens 

integrantes do ativo imobilizado torna-se obrigatória para os órgãos públicos, ampliando a 

qualidade das informações do balanço patrimonial. A referida norma complementa que as 

atualizações e os ajustes apurados deverão ser contabilizados em contas de resultado 

demonstrando assim o seu impacto na estrutura de resultados.  

Em adição, para mensurar adequadamente os ativos provenientes da dívida ativa é 

prudente o registro das provisões de riscos de crédito, conforme destaca (STN, 2008a, p. 104): 

 
O procedimento adequado, em termos contábeis, para melhor evidenciação desse 
ativo é constituição de um ajuste sobre os valores inscritos em Dívida Ativa. Esse 
ajuste permitirá que o saldo da Dívida Ativa apresentado represente o justo valor do 
ativo, o qual é resultante do valor inscrito subtraído da conta redutora denominada 
Ajuste a Valor Recuperável. Esse procedimento converge as Normas nacionais às 
Normas Internacionais.  

 

Percebe-se que os créditos da dívida ativa são passíveis de ajustes, conforme 

recomendação do manual técnico da receita pública. Estabelece a provisão para ajuste a valor 

recuperável em relação aos créditos da dívida ativa, permite desta forma demonstrar o real 

valor dos créditos, auxilia o processo de fortalecimento da visão patrimonial, além de maior 

qualidade e transparência na informação contábil (STN, 2008a). 

Este tratamento contábil atribuído as possíveis perdas sobre créditos corrobora com a 

NBC T 16.5 (2008, p. 7), pois sustenta que “a entidade do setor público deve aplicar métodos 

de mensuração ou avaliação dos ativos e dos passivos que possibilitem o reconhecimento dos 

ganhos e das perdas patrimoniais”.  

O registro da conta provisão para ajuste a valor recuperável vai ao encontro dos 

princípios divulgados pelo IFAC e do manual de estatísticas de finanças públicas do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que possuem como foco a divulgação de demonstrativos 

contábeis com ativos que retratem a real situação patrimonial do setor público (STN, 2008a). 

Igualmente accruals positivos como receitas de atualizações monetárias, juros e 

encargos sobre créditos devem ser registrados, conforme estabelece o regime de competência. 

“Os créditos inscritos em Dívida Ativa são objeto de atualização monetária, juros e multas, 

previstos em contratos ou em normativos legais, que são incorporados ao valor original 

inscrito” (STN, 2008a, p. 116).  
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No que refere as demais provisões ativas e passivas, a NBC T 16.10 (2008, p. 5) 

destaca que “as provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores 

de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos”. As provisões como juros 

e encargos sobre dívidas e provisões de benefícios e encargos de funcionários deverão ser 

efetuados, permitindo a avaliação correta destes itens e apuração do resultado e saldo 

patrimonial. 

 Percebe-se que as recentes normatizações no setor público estabeleceram o registro 

dos accruals reconhecidos anteriormente apenas na contabilidade do setor privado, 

fortalecendo a observação do princípio da competência com o reconhecimento desses 

elementos no patrimônio e resultado dos órgãos públicos. 

  

2.2.4 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e o 

processo de convergência 

 

As mudanças na economia mundial e o desenvolvimento econômico do país 

influenciaram diretamente o processo de convergência das normas contábeis brasileiras aos 

padrões internacionais. Este processo de convergência iniciou-se em 2007 com a criação do 

comitê gestor da convergência pela Resolução CFC n° 1.103/2007. 

 No setor público iniciou com a publicação da Portaria n ° 184/2008 do Ministério da 

Fazenda, que dispõe sobre os procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis no setor público para a sua convergência aos Padrões Internacionais 

de Contabilidade do Setor Público (IPSAS).  

Adicional aos fatores que influenciaram o processo de convergência do setor privado, 

no setor público originou-se da necessidade do aumento dos níveis de transparência, 

credibilidade, comparabilidade e compreensibilidade das informações contábeis pelos 

usuários independentemente da localização (PORTARIA-MF n° 184/2008). 

Os primeiros resultados ocorreram com a publicação da Portaria Conjunta n° 3, de 14 

de outubro de 2008, editada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Ministério da 

Fazenda (MF) e Secretaria de Orçamento Federal (SOF), que aprovou o manual de receitas e 

despesas nacionais. Merece destaque a separação de conceitos de receitas e receitas 

orçamentárias assim definidas: “Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o 

período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de 

passivos, que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de 

aporte dos proprietários da entidade” (RESOLUÇÃO CFC n° 1.121/2008, ÍTEM 70, a). 
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As receitas pelo enfoque orçamentário “são todos os ingressos disponíveis para 

cobertura das despesas orçamentárias e operações que, mesmo não havendo ingresso de 

recursos, financiam despesas orçamentárias” (STN, 2008a, p. 21). 

O tratamento diferenciado dos eventos contábeis entre sistemas começa a se tornar 

evidente, pois, são distintos os momentos do seu registro, como destaca STN (2008a, p.58):  

 

o reconhecimento da receita, sob o enfoque patrimonial, consiste na aplicação dos 
Princípios Fundamentais da Contabilidade para reconhecimento da variação ativa 
ocorrida no patrimônio, em contrapartida ao registro do direito no momento da 
ocorrência do fato gerador, antes da efetivação do correspondente ingresso de 
disponibilidades. 

  

Assim, o fato gerador de um tributo terá seu reconhecimento registrado no sistema 

patrimonial no momento do lançamento, enquanto no sistema orçamentário este 

reconhecimento ocorre somente no momento da arrecadação.  

Da mesma forma, é indispensável a separação dos conceitos de despesa e despesa 

orçamentárias, assim definidas: 

 

“Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil 
sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incremento em passivos, 
que resultem em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de 
distribuição aos proprietários da entidade” (RESOLUÇÃO CFC n° 1.121/2008, 
ÍTEM 70, b). 
 

A despesa pública pelo enfoque orçamentário é “aquela executada por entidade 

pública e que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da Lei 

Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais, pertencendo ao exercício financeiro da 

emissão do respectivo empenho” (STN, 2008b, p. 18). 

Assim, em seu art. 6° a Portaria Conjunta n° 3/2008 destaca: “Art. 6° A despesa e a 

receita serão reconhecidas por critério de competência patrimonial, visando conduzir a 

contabilidade do setor público brasileiro aos padrões internacionais e ampliar a transparência 

sobre as contas públicas.” Percebe-se que esta portaria possui como ponto central a 

convergência aos padrões internacionais de contabilidade, com destaque à forma de registro 

dos elementos pelo regime de competência no sistema patrimonial. 

O processo de convergência, iniciado em 2007, refletiu-se na aprovação das 

primeiras dez NBCASP no final de 2008. No Quadro 5 são apresentadas as NBCASP 

aprovadas, sua disposição e objetivos. 
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NBASP Criação Disposição Objetivos 

NBC T 16.1 
Resolução 
CFC n° 
1.128 

Conceituação, objeto 
e campo de aplicação 

- Definir a contabilidade pública como ciência; 
- Definir o controle patrimonial, fornecimento de 
informações e função social; 
- Definir seu campo de aplicação dentro das entidades 
do setor público. 

NBC T 16.2 
Resolução 
CFC n° 
1.129 

Patrimônio e 
sistemas contábeis 

- Definir o patrimônio e classificação contábil do 
patrimônio público; 
- Definir sistema contábil e sua subdivisão em 
orçamentário, financeiro, patrimonial, custos, 
compensação e a integração entre os sistemas. 

NBC T 16.3 
Resolução 
CFC n° 
1.130 

Planejamento e seus 
instrumentos sob o 
enfoque contábil 

- Estabelecer as bases para controle contábil do 
planejamento desenvolvido pelas entidades do setor 
público, expresso em planos hierarquicamente 
interligados. 

NBC T 16.4 
Resolução 
CFC n° 
1.131 

Transações no setor 
público 

- Estabelecer conceitos, identificar a natureza das 
transações no setor e seus reflexos no patrimônio, as 
variações patrimoniais e as transações que envolvem 
valores de terceiros. 

NBC T 16.5 
Resolução 
CFC n° 
1.132 

Registro contábil 

- Estabelecer critérios para o registro contábil de atos e 
fatos que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio 
público, observando-se as formalidades do registro, 
segurança da documentação contábil, reconhecimento e 
bases de mensuração ou avaliação aplicáveis. 

NBC T 16.6 
Resolução 
CFC n° 
1.133 

Demonstrações 
contábeis 

- Estabelecer as demonstrações contábeis obrigatórias a 
serem divulgadas como o balanço patrimonial, 
orçamentário, financeiro, demonstração das variações 
patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, 
demonstração do resultado econômico e as respectivas 
notas explicativas. 

NBC T 16.7 
Resolução 
CFC n° 
1.134 

Consolidação das 
demonstrações 
contábeis 

- Estabelecer conceitos, abrangência e procedimentos 
para a consolidação das demonstrações contábeis, 
buscando a visão global do resultado e 
instrumentalização do controle social. 

NBC T 16.8 
Resolução 
CFC n° 
1.135 

Controle interno 

- Estabelecer referenciais para o controle interno como 
suporte do sistema de informação contábil, 
minimizando riscos, proporcionando a efetividade às 
informações contábeis e o alcance dos objetivos da 
entidade pública. 

NBC T 16.9 
Resolução 
CFC n° 
1.136 

Depreciação, 
exaustão e 
amortização 

- Estabelecer critérios e procedimentos para o registro 
contábil, métodos e divulgação da depreciação, 
amortização e exaustão. 

NBC T 16.10 
Resolução 
CFC n° 
1.137 

Avaliação e 
mensuração de ativos 
e passivos em 
entidades do setor 
público 

- Estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação 
e mensuração de ativos e passivos integrantes do 
patrimônio de entidades do setor público, 
correspondentes as disponibilidades, créditos e dívidas, 
estoques, investimentos permanentes, imobilizado, 
intangível, diferido, critérios de reavaliação e redução 
ao valor recuperável. 

Quadro 5: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 
vigentes 
Fonte: adaptado das NBC T 16.1 a NBC T 16.10. 

 

As dez primeiras normas destacadas no Quadro 5 buscam, em seu conjunto, 

estabelecer procedimentos unificados de registro de eventos que afetam o patrimônio, 

abrangendo desde o conceito do patrimônio, seus sistemas e as transações que o modificam 
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até a mensuração e avaliação adequada dos elementos que constituem o patrimônio. 

Destaca-se também o aspecto contábil do planejamento e controle contábil, objetivando 

maior efetividade nas informações apresentadas. Depreende-se, que as normas brasileiras 

de contabilidade aplicadas ao setor público, auxiliam na ampliação da qualidade da 

informação contábil, atribuindo ao patrimônio público o registro de todos os eventos que 

possam afetá-lo e ampliando o nível de transparência dos resultados na gestão pública.  

As NBCASP convergem no sentido de valorizar a contabilidade patrimonial ou de 

competência. Entre as dez normas publicadas e que integram o Quadro 5, são destacadas 

abaixo aquelas que possuem uma relação direta com a proposta do Estudo n° 14 do IFAC e 

implantação do regime de competência. 

A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica - NBC T 16.1, conceitua como campo 

de aplicação para o profissional contábil do setor público o estudo, interpretação, 

identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos 

contábeis, decorrentes de variações patrimoniais. 

A NBC T 16.4 define as variações patrimoniais que ocorrem em função das diferentes 

transações do setor público que modificam o patrimônio dos órgãos públicos, afetando, ou 

não, o seu resultado. 

Por meio da definição dos critérios de registro e divulgação das depreciações, 

amortizações e exaustões, estabelecidas pela NBC T 16.9, torna-se possível avaliar 

corretamente os elementos que constituem o ativo permanente dos órgãos públicos e os 

impactos destes accruals no resultado e saldo patrimonial. Da mesma forma, a NBCT 16.5, 

ressalta a importância da utilização adequada de procedimentos que retratem o 

reconhecimento dos ganhos ou perdas patrimoniais.   

A NBC T 16.10 tem o seu enfoque na contabilidade por competência, demonstrando a 

forma de mensuração adequada dos elementos que constituem o ativo e passivo dos órgãos 

públicos. A partir da conversão das normas brasileiras aos padrões internacionais será 

possível ampliar ainda mais a qualidade das informações apresentadas nas demonstrações 

contábeis. Assim, no próximo tópico são apresentados os Padrões Internacionais de 

Contabilidade do Setor Público (IPSAS). 

 

2.2.5 Padrões Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS)  

 

A responsabilidade pela emissão das International Public Sector Accounting Standars 

(IPSAS), Padrões Internacionais de Contabilidade do Setor Público, cabe ao Public Sector 
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Committee (PSC), Comitê do Setor Público, que iniciou o processo de emissão das primeiras 

IPSAS em dezembro de 2006, vigorando no mês de agosto de 2009, 26 padrões que 

prescrevem os procedimentos, demonstrações obrigatórias, divulgação e prestação de contas 

da contabilidade das entidades integrantes do setor público.  

A maioria das IPSAS atualmente em vigor originou-se das International Accounting 

Standard (IAS), Padrões Internacionais de Contabilidade, que normatizam a contabilidade do 

setor privado. De maneira semelhante à convergência ocorrida das IAS para as IPSAS, no 

Brasil, o processo de convergência em andamento tem como próximo passo a criação de um 

conjunto de NBCASP que corresponderá à convergência da contabilidade pública brasileira 

para as IPSAS.  

Para melhor compreensão desse processo de convergência em andamento, no Quadro 

6 são apresentadas as 26 IPSAS em vigor no mês de agosto de 2009, as IAS das quais se 

originaram e os principais objetivos de cada norma. 

 

IPSAS Origem Disposição Objetivos 

IPSAS 1 IAS 1 

Apresentação das 
demonstrações 
contábeis 

- Prescrever a estrutura das demonstrações financeiras e sua 
publicação, permitindo a comparabilidade com exercícios 
anteriores e demonstrações financeiras de outras entidades. 
Apresenta também a estrutura básica indispensável que 
deve compor as demonstrações. 

IPSAS 2 IAS 7 
Demonstração dos 
Fluxos de Caixa 

- Prestar contas das mudanças históricas do caixa e 
equivalentes de caixa das atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento. 

IPSAS 3 IAS 8 

Práticas contábeis – 
mudanças de 
estimativas contábeis e 
erros 

- Prescrever os critérios de definição, alteração, e 
publicação dos procedimentos contábeis. Os procedimentos 
de alterações nas estimativas e correções de erros; 
- Reforçar a relevância, confiabilidade e comparabilidade 
das demonstrações financeiras de uma entidade. 

IPSAS 4 IAS 21 

Efeitos de mudanças nas 
taxas de câmbio 

- Prescrever o tratamento das transações e conversão das 
demonstrações em moeda estrangeira. As taxas de câmbio e 
efeito das variações das taxas sobre as demonstrações 
contábeis. 

IPSAS 5 IAS 23 
Custo de Empréstimos - Prescrever o tratamento contábil dos custos de 

empréstimos como despesas ou tratamento alternativo da 
capitalização das despesas. 

IPSAS 6 IAS 27 
Demonstrações 
contábeis consolidadas e 
da controlada 

- Prescrever os procedimentos de elaboração das 
demonstrações consolidadas e das empresas controladas, a 
obrigatoriedade e data da consolidação. 

IPSAS 7 IAS 28 
Sociedades coligadas - Prescrever o tratamento contábil dos investimentos em 

entidades coligadas. 

IPSAS 8 IAS 31 

Participação em 
empreendimentos em 
conjunto 

- Prescrever os procedimentos de contabilização, avaliação 
a valor justo, registro dos ganhos e perdas e apresentação 
das demonstrações contábeis dos empreendimentos em 
conjunto. 

IPSAS 9 IAS 18 
Receita - Definir o conceito, a mensuração, tratamento contábil e 

evidenciação das receitas em transações. 

IPSAS 10 IAS 29 
Demonstrações 
contábeis em economias 
hiperinflacionárias 

- Prescrever padrões de correção e elaboração das 
demonstrações contábeis de entidades sediadas em países 
de economia hiperinflacionária. 

Continua... 
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IPSAS Origem Disposição Objetivos 

IPSAS 11 IAS 11 
Contratos de construção - Prescrever o tratamento contábil dos custos e receitas em 

contratos de construção. 

IPSAS 12 IAS 2 
Estoques - Prescrever o tratamento contábil dos estoques, a sua 

avaliação no ativo e seu reconhecimento como custos no 
momento da realização da receita. 

IPSAS 13 IAS 17 
Arrendamentos - Prescrever para locatários e locadores, os padrões 

contábeis e demonstração correta a ser utilizada em relação 
aos financiamentos e arrendamentos operacionais. 

IPSAS 14 IAS 10 
Eventos Subseqüentes - Prescrever os procedimentos para eventos que modificam 

as informações apresentadas nas demonstrações e que 
podem gerar ajuste. 

IPSAS 15 IAS 32 

Instrumentos 
financeiros: divulgação 
e apresentação  

- Prescrever o tratamento no balanço patrimonial dos 
instrumentos financeiros, sua classificação dos ativos, 
passivos líquidos, juros, despesas, receitas, os riscos 
associados e as formas de controle. 

IPSAS 16 IAS 40 
Propriedades para 
investimento 

- Prescrever o tratamento contábil de investimentos 
imobiliários e requisitos de divulgação. 

IPSAS 17 IAS 16 

Ativo imobilizado - Prescrever o tratamento contábil dos ativos imobilizados; 
 - Destacar os principais problemas de contabilização e 
reconhecimento da depreciação e recuperabilidade destes 
ativos. 

IPSAS 18 IAS14 

Relatório por segmento - Estabelecer princípios para a elaboração das 
demonstrações contábeis por segmento, compreendendo 
melhor os resultados de suas atividades, aumentando a 
transparência e responsabilização. 

IPSAS 19 IAS 37 

Provisões, passivos 
contingentes e ativos 
contingentes 

- Definir provisões, passivos e ativos contingentes, seu 
reconhecimento, medição e divulgações de suas 
informações, permitindo a compreensão da natureza, 
tempestividade e quantia. 

IPSAS 20 IAS 24 

Partes relacionadas - Exigir a divulgação nas demonstrações contábeis das 
transações entre partes relacionadas. Esta informação é 
importante para a responsabilização e identificação da 
situação financeira da entidade. 

IPSAS 21 IAS 36 

Redução no valor 
recuperável de ativos 
não geradores de caixa  

- Prescrever os procedimentos de reconhecimentos das 
perdas em ativos não geradores de caixa. Especifica 
também quando uma entidade deve reverter uma perda e 
estabelece as divulgações. 

IPSAS 22 - 

Divulgação de 
informações financeiras 
do setor público  
 

- Prescrever para o setor público os padrões de divulgação 
das informações em suas demonstrações contábeis, 
aumentando a transparência e melhor compreensão da 
relação das atividades do governo e mercado. 

IPSAS 23 - 
Receitas cambiais 
(impostos e 
transferências) 

- Prescrever requisitos para o reconhecimento e 
mensuração nos relatórios contábeis das receitas 
decorrentes de operações cambiais.  

IPSAS 24 - 

Apresentação de 
informações 
orçamentárias nas 
demonstrações 
contábeis  

- Exigir a demonstração dos valores orçados e executados.  
- Determinar que as diferenças devam ser explicadas, 
exigindo maior responsabilidade na elaboração e execução 
do orçamento. 

IPSAS 25 IAS 19 
Benefícios a 
empregados 

- Prescrever a contabilização e demonstração de benefícios 
a empregados, a identificação do momento de registro 
como gasto e reconhecimento no passivo. 

IPSAS 26 IAS 36 

Redução no valor 
recuperável de ativos 
geradores de caixa 

- Prescrever os procedimentos de reconhecimentos das 
perdas em ativos geradores de caixa. Especifica também 
quando uma entidade deve reverter uma perda e estabelece 
as divulgações. 

Quadro 6: Padrões Internacionais de Contabilidade do Setor Público – IPSAS vigentes  
Fonte: adaptado das IPSAS 1 a IPSAS 26. 

Continuação... 
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A conversão das NBCAPS aos padrões internacionais poderá afetar significativamente 

a contabilidade no setor governamental. Em âmbito municipal, alguns padrões 

especificamente deverão influenciar os registros contábeis e os resultados evidenciados. A 

seguir são descritas as IPSAS que facilitam a mudança do regime contábil no setor público 

proposto pelo Estudo n° 14 do IFAC.  

A IPSAS 1 permitirá a comparabilidade das informações apresentadas nas 

demonstrações contábeis nos diferentes exercícios, facilitando o processo de avaliação da 

gestão patrimonial e orçamentária. Destaca-se nesta IPSAS a obrigatoriedade da elaboração 

das demonstrações contábeis dentro do regime de competência, permitindo assim a 

comparabilidade com as demonstrações de diferentes entidades públicas dentro ou fora do 

país, aumentando a qualidade das informações disponibilizadas, cobrança de resultados 

perante os gestores e ampliando a responsabilização pela correta aplicação dos recursos. 

A demonstração dos fluxos de caixa estabelecida pela IPSAS 2 oferecerá aos gestores 

informações úteis para a tomada de decisão. Demonstra informações como os níveis de 

endividamento para o financiamento das atividades, a alocação dos recursos, a 

sustentabilidade de projetos e segurança na projeção dos recursos a serem arrecadados. 

Destaca-se que a demonstração dos fluxos de caixa deverá ser dividida em atividades 

operacionais, de investimento e financiamento. Como as entidades públicas deverão elaborar 

as demonstrações contábeis pelo regime de competência, esta demonstração deverá ser 

apresentada como parte integrante das demais. 

As informações apresentadas na demonstração dos fluxos de caixa permitirão aos 

gestores predizer possíveis necessidades de caixa e avaliar os indicadores de liquidez das 

entidades públicas. Merece destaque que informações históricas dos fluxos de caixa auxiliarão 

na avaliação de resultados passados e previsão de situações futuras de caixa. 

O tratamento dos estoques nos governos recebe maior importância por meio da IPSAS 

12, prescrevendo o seu registro e controle. Estabelece a determinação dos custos dos estoques 

e sua avaliação pela redução ao valor recuperável líquido. Este padrão estabelece que as 

demonstrações contábeis elaboradas dentro do regime de competência deverão incorporar 

seus estoques que serão realizados somente no momento da realização da receita. 

A IPSAS 17 estabelece o tratamento contábil para os bens móveis e imóveis que 

integram o ativo permanente, o seu reconhecimento, os valores das depreciações e as perdas 

pela redução ao valor recuperável, permitindo aos usuários das demonstrações identificarem 

os valores investidos pelas entidades nestes bens e suas variações.  As entidades que se 
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utilizarão do regime de competência deverão observar esta IPSAS, com exceção para 

tratamento dos ativos biológicos relacionados à atividade agrícola e reservas minerais tais 

como petróleo, gás natural e similares. 

As provisões de passivos e ativos contingentes definidos na IPSAS 19 devem ser 

medidas, reconhecidas, divulgadas e evidenciadas por meio de notas explicativas, permitindo 

a compreensão de sua natureza, tempestividade e valor. Este padrão se aplica a todas as 

entidades públicas que utilizam o regime de competência, cabendo o reconhecimento, entre 

outros de contingências como benefícios a empregados e decorrentes de operações 

financeiras.  

A alteração do regime contábil precisa estar acompanhada da mudança na 

evidenciação, para que as alterações na forma de registro sejam sentidas e compreendidas 

pelos usuários. A IPSAS 22 prescreve os padrões para estas divulgações por meio das 

demonstrações contábeis ampliando o nível de transparência para o setor público. 

A redução do valor recuperável proposto pela IPSAS 26 é considerada atualmente a 

metodologia mais adequada para o registro das perdas por incapacidade de geração de caixa 

dos bens que compõem o imobilizado. Utilizando-se desta metodologia para reconhecimento 

do valor desses bens é possível efetuar o cálculo e registro correto da depreciação, 

amortização e exaustão estabelecido pelo regime de competência. 

Percebe-se que os principais objetivos das IPSAS é estabelecer a mensuração 

adequada dos ativos e passivos, o seu reconhecimento, evidenciação e responsabilização. 

Todos os padrões convergem para a aplicação do regime de competência no tratamento das 

receitas e despesas, aumentando a qualidade das informações divulgadas e correta avaliação 

da gestão pública. 

Na seção que segue são apresentados os benefícios, procedimentos e evidenciação na 

aplicação do regime de competência que converge aos padrões internacionais e propostos pelo 

Estudo n° 14 do IFAC. 

 

2.2.6 Proposta do Estudo n° 14 do IFAC para a implantação do regime de competência 

no setor público 

 

O IFAC é uma entidade constituída por organizações internacionais que representam 

os contadores do setor público, privado e da academia. O Comitê do Setor Público (PSC) 

integra o IFAC e orienta os procedimentos de auditoria, relatórios, administra programas de 
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pesquisa educacional e facilita a troca de informações entre os contadores que trabalham no 

setor público (IFAC, 2003). 

O IFAC, por meio do PSC, apresentou em dezembro de 2003 o Study n° 14, onde 

sugere para as entidades públicas a transição para o regime contábil de competência (acrrual 

basis). Este apoio à utilização do regime de competência é explicado pelo órgão como 

necessário para o aumento da qualidade da informação aos usuários internos e externos, 

auxílio na tomada de decisão, gestão financeira e responsabilização. O estudo foi 

desenvolvido como mecanismo de orientação para as entidades que procuram migrar para o 

regime contábil de competência.  

Nas orientações deste estudo estão incluídas: a) avaliação ampla do contexto onde a 

contabilidade por competência pode acontecer; b) avaliação dos caminhos que poderão ser 

escolhidos pelas entidades para a sua implementação; c) identificação dos procedimentos para 

o reconhecimento e mensuração dos ativos, passivos, receitas e despesas (IFAC, 2003). 

O processo de transição para o regime de competência raramente acontece 

isoladamente, representando somente um subconjunto de um projeto de reforma, a natureza e 

a dimensão destas reformas impactam na velocidade e no estilo de transição para a 

contabilidade por competência (IFAC, 2003). 

 

2.2.6.1 Benefícios da implantação do regime de competência  

 

O Estudo n° 14 do IFAC destaca um conjunto de benefícios da adoção da 

contabilidade por competência para entidades do setor público. No Quadro 7 são apresentados 

estes benefícios e abrangência na implantação do regime de competência de acordo com o 

Estudo n° 14 do IFAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     57 
 

 

Benefício Descrição 

Responsabilização na 
Tomada de Decisão 

a) avalia a responsabilização da aplicação e controle dos recursos da entidade; 
b) avalia o desempenho, situação financeira e fluxo dos recursos da entidade; 
c) auxilia na tomada de decisão sobre fornecer recursos para a entidade. 

Detalhamento dos 
Relatórios 

a) demonstra como um governo financiou suas atividades e recursos do caixa; 
b) permite aos usuários avaliar a habilidade do governo em financiar suas atividades 
e conhecer as suas responsabilidades e compromissos; 
c) mostra a situação financeira do governo e suas alterações; 
d) possibilita ao governo demonstrar a administração eficiente dos recursos; 
e) permite avaliar o governo em termos de custos de serviços, eficiência e 
realizações. 

Formação dos Ativos e 
Passivos 

a) avalia a viabilidade de financiar serviços que deseja prestar; 
b) demonstra a responsabilidade perante o público na gestão de ativos e passivos; 
c) planeja as exigências futuras de recursos em função da consolidação da dívida; 
 d) planeja o pagamento das dívidas existentes; 
e) administra a situação financeira e as exigências de recursos; 

Identificação dos 
Ativos 

a) facilita a melhor gestão dos ativos, manutenção, políticas de substituição, 
identificação, eliminação de excedentes, gestão de riscos com roubos ou danos; 
b) facilita o reconhecimento da depreciação e auxilia na compreensão dos seus 
impactos na gestão de custos dos serviços prestados; 

Identificação dos 
Passivos 

a) força os governos a reconhecer e planejar o pagamento de todos os passivos e não 
somente os empréstimos contraídos; 
b) fornece informação sobre o impacto dos passivos sobre os recursos futuros; 
c) permite estabelecer responsabilidades na gestão de todos os passivos; 
d) oferece informações para que o governo possa avaliar a capacidade de continuar 
fornecendo os serviços atuais e constituir novos programas de serviços. 

Desempenho financeiro 

a) fornece informações sobre receitas e despesas, incluindo o impacto das transações 
a prazo; 
b) permite avaliar a posição fiscal do governo e necessidade de empréstimos a longo 
prazo; 
c) auxilia o governo na avaliação se as receitas cobrem os custos dos programas 
atuais; 
d) ajuda na decisão se novos serviços serão criados para fornecimento pela entidade 
governamental ou serão adquiridos de terceiros. 
e) auxilia na decisão se o usuário deverá cobrir os custos associados a um serviço; 
d) direciona responsabilidades na gestão individualizada dos custos; 
f) permite avaliar se os materiais ou serviços estão sendo fornecidos de acordo com 
os orçamentos acordados; 
g) proporciona o registro dos custos totais, incluindo depreciação de ativos tangíveis 
e amortização de ativos intangíveis; 
h) auxilia no reconhecimento de todos os custos com o empregado e avaliar as 
diversas formas de emprego e remuneração; 
i) permite a avaliação da forma mais eficiente de produzir bens e serviços e analisar 
a gestão dos recursos; 

Fluxos de caixa 

a) oferece ampla informação sobre fluxos de caixa atuais e projetados, incluindo os 
fluxos de caixa associados a devedores e credores; 
b) auxilia na melhor gestão do caixa e na elaboração de orçamentos de caixa mais 
precisos. 

Quadro 7: Benefícios da utilização do regime de competência proposto pelo IFAC 
Fonte: elaborado com base no Estudo n° 14 do IFAC. 
 

Percebe-se que, entre diversos benefícios atribuídos pelo IFAC na utilização do regime 

de competência, destacam-se a responsabilização na tomada de decisão, a melhoria no 

detalhamento dos relatórios, a formação e identificação dos ativos e passivos, a melhoria no 

desempenho financeiro e a elaboração do fluxo de caixa.  
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A abrangência destes benefícios ocorre desde a eficiência na obtenção e aplicação de 

recursos até a prestação de contas e responsabilização. Assim, a utilização do regime de 

competência na visão do IFAC exige dos gestores públicos a ampliação de sua visão de 

aplicação de recursos, não somente voltados à gestão fiscal e orçamentária, mas 

principalmente para a gestão patrimonial responsável. 

 

2.2.6.2 Procedimentos para uma implantação eficiente do regime de competência 

 

A transição para a contabilidade por competência é um projeto de larga escala, 

requerendo um planejamento e administração detalhada dos processos de reforma da 

contabilidade. A presença de um conjunto de características destacadas pelo IFAC 

possibilitará uma implantação mais rápida e efetiva. No Quadro 8, são demonstradas estas 

características facilitadoras do processo e sua abrangência.  
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Característica Descrição 

Um Mandato Claro 

a) declara o que as reformas limitarão; 
b) define o tempo para as reformas e os responsáveis nos vários segmentos; 
c) permite as entidades e aos funcionários o poder de iniciar as mudanças e vigiar as 
reformas. 

Compromisso Político 

a) comprometimento político dos representantes eleitos ajuda na superação dos 
obstáculos que são encontrados; 
b) falta de compromisso político gera falta de recursos inviabilizando o processo e a 
perda dos recursos já investidos. 

Compromisso de 
Entidades Centrais e 
Funcionários-chave 

a) apoio dos altos funcionários por meio da delegação de autoridade; 
b) funcionários preparados podem cumprir o papel de “corretores” quando as coisas 
dão errado; 
c) vigiar o risco de falhas no projeto quando um funcionário de apoio não estiver 
mais disponível. 

Recursos Adequados 

a) indivíduos com habilidades de administração do projeto de mudança; 
b) indivíduos com uma compreensão e experiência contábil e exigências dos 
sistemas; 
c) pessoas-chave que entendam o inter-relacionamento entre os elementos do 
processo; 
d) indivíduos com capacidade de registro dos dados no sistema de contabilidade por 
competência e explicação da informação gerada.   

Administração de 
Projetos 

a) as reformas precisam ser documentadas para formar uma base consistente para a 
comunicação, permitindo o entendimento das razões da mudança e a abordagem 
utilizada, assegurando que a implementação está de acordo com as decisões; 
b) um plano de implementação formal é necessário, pois a sua natureza varia de 
acordo com o estilo e escala das reformas; 
c) a distribuição clara de responsabilidades e tarefas as entidades e funcionários; 
d) projetar marcos de procedimentos para monitorar o desempenho de entidades e 
indivíduos; 
e) o projeto definirá quem tem autoridade para decisões individualizadas; 
f) os custos iniciais precisam ser identificados claramente no orçamento. 

Capacidade 
Tecnológica e Sistemas 

de Informação 

a) podem ser requeridas mudanças nos seguintes sistemas de: receita; aquisição e 
compra; viagens; benefícios e concessões; recursos humanos e folha de pagamento; 
ativos fixos; propriedade administrativa; estoque; dívida; orçamentário; entre outros; 
b) a avaliação dos sistemas existentes quanto à informação disponibilizada e 
informação adicional requerida, analisando a adaptação ou troca de sistemas. 

Uso da Legislação 

a) o uso da legislação a força e o compromisso do governo com as mudanças 
propostas; 
b) as mudanças legislativas permitem a educação dos partidos políticos e outros 
grupos influentes sobre os benefícios das mudanças. 

Quadro 8 – Características facilitadoras no processo de convergência proposto pelo 
IFAC 
Fonte: elaborado com base no Estudo n° 14 do IFAC. 

 

 Os governos de países em desenvolvimento são mais propícios a apresentar algumas 

dificuldades específicas, dentre as quais podem ser destacadas: a limitação da capacidade 

existente dos sistemas contábeis; a limitação de pessoal qualificado; os recursos disponíveis 

dentro ou fora do governo para desenvolver as capacidades dos sistemas e pessoal (IFAC, 

2003). 

A implementação da contabilidade de competência poderá ser efetuada 

simultaneamente em todas as entidades de um governo, ou ser restringida a certos tipos de 

entidades. Por exemplo, poderá ser implementada de setor em setor. Poderá ser iniciada em 
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entidades autônomas ou semiautônomas. Alternativamente, as mudanças podem focalizar 

inicialmente entidades do setor de orçamento, pois, compõem o eixo central das atividades do 

governo (IFAC, 2003). 

A transição para a contabilidade de competência pode ser obrigatória para certos tipos 

de entidades, ou pode ser voluntário para alguns ou todos eles. As vantagens de permitir que 

as entidades escolham a contabilidade por competência é o seu incentivo e comprometimento 

no processo de reforma. A escolha voluntária poderá ser utilizada para a seleção de entidades-

piloto, permitindo ao governo a obtenção de experiência de como lidar com as reformas, 

resolvendo problemas que surgirão e a criação de um centro de pessoal treinado. No entanto, 

transições voluntárias podem causar dificuldades em função do uso de bases diferentes de 

contabilidade por várias entidades dentro de um governo, o que impede a preparação de 

demonstrações financeiras consolidadas do governo (IFAC, 2003). 

Os caminhos de transição poderão ser diferentes para tipos e tamanhos diferentes de 

entidades. Por exemplo, as grandes entidades podem delegar responsabilidades para projetar e 

acompanhar o desenvolvimento de seus sistemas de informação, enquanto que para as 

pequenas entidades pode ser requisitado seguir um caminho de transição pré-determinado 

(IFAC, 2003). 

Quanto aos relatórios consolidados da contabilidade por competência, o IFAC (2003) 

destaca que há vários caminhos a serem seguidos, como por exemplo: os primeiros relatórios 

consolidados poderão ser requisitados simultaneamente aos relatórios das entidades 

individuais; a extensão dos prazos para a elaboração dos relatórios permitirá uma maior 

concentração na transição, limites do relatório e a consolidação; a elaboração de relatórios 

individuais temporários como passo interino e, posteriormente, sua consolidação. 

A contabilidade por competência requer o reconhecimento de todos os ativos e 

passivos que pertencem ao exercício, no entanto, é possível que, no início do processo, sejam 

reconhecidos somente os ativos e passivos de curto prazo. Os ativos intangíveis podem ser 

reconhecidos em fazes posteriores devido a sua dificuldade de mensuração. Da mesma forma 

os passivos, o seu reconhecimento pode ser feito em etapas. Elementos, como a dívida 

pública, são reconhecidos freqüentemente na primeira etapa, pois a entidade possui registros 

razoavelmente precisos dos empréstimos existentes. Elementos como pensões, entre outros, 

poderão ser reconhecidos em períodos posteriores (IFAC, 2003). 

 O período das reformas pode ser de curto prazo (um a três anos), médio (quatro a seis 

anos) ou longo (mais de seis anos). Um período de reforma curto pode ser apropriado onde 

existe um forte apoio político e um número limitado de entidades. Os prazos médios são 
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utilizados para entidades onde há necessidade de preparação de planos de implementação 

detalhada, desenvolvimento de políticas de contabilidade, implementação e teste de sistemas 

novos. Os períodos mais longos para implementação ocorrem onde existe a necessidade de 

educação de grupos como funcionários e alteração de políticas relativas às mudanças. Um 

cuidado especial deve ser tomado para que ocorra um equilíbrio dos benefícios da 

implementação em períodos mais longos como os riscos de fadiga de reforma. Esta fadiga de 

reforma acontece quando se perde o senso de urgência e entusiasmo na implantação, pois 

nenhum beneficio surge de imediato no processo (IFAC, 2003). 

Definido o prazo da transição, o governo pode estabelecer datas para a realização de 

aspectos das reformas, exigindo-se que as entidades cumpram certos requisitos para avançar à 

próxima fase de implementação. Por exemplo, reconhecer todos os ativos e passivos e ter 

sistemas operacionais antes de promover mudanças no orçamento (IFAC, 2003).  

 A adoção da contabilidade por competência, utilizando-se de prazos e fases variadas 

tem como exemplo o governo do Reino Unido que estabeleceu as seguintes fases e períodos: 

regime de competência para as contas das entidades individualizadas (1999-2000); primeira 

aprovação do orçamento com base na contabilidade por competência (2001-2002); 

planejamento e consolidação das contas do governo central usando os princípios contábeis 

geralmente aceitos (programado para 2003-2004); e contas totalmente integralizadas 

(programado para 2005-2006) (IFAC, 2003). 

 O Estudo n° 14 do IFAC é baseado na adoção do regime de competência para os 

relatórios financeiros. No entanto, destaca que um número crescente de governos tem adotado 

o regime de competência para o sistema orçamentário. Um orçamento baseado na 

competência seria alicerçado por um sistema integral de demonstrações financeiras 

projetadas, declaração de desempenho financeiro e de fluxo de caixa. Este sistema de previsão 

e suas demonstrações seria sujeito à revisão do poder legislativo. 

 Os relatórios financeiros por competência podem ser implementados junto com um 

sistema de orçamento. O governo que planeja alterar o seu método atual de orçamento para 

orçamento por competência, poderá programar esta alteração para um ou dois exercícios que 

sucedem a implantação da contabilidade por competência. Este procedimento irá assegurar a 

precisão e confiança nos relatórios financeiros por competência antes de mudar o sistema 

orçamentário. Se os gestores estiverem seguros na administração do orçamento baseado no 

caixa, novas informações disponibilizadas pela gestão do orçamento por competência poderão 

ser sacrificadas pela manutenção do sistema atual (IFAC, 2003).  
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2.2.6.3 Evidenciação das demonstrações contábeis pelo regime de competência  

 

Nesta seção do trabalho é apresentada a definição de quais entidades individuais e de 

grupo deveriam preparar as demonstrações financeiras, quais entidades deveriam ser incluídas 

na demonstração financeira consolidada de um estado, município ou federação. 

Um relatório de entidade é aquele elaborado por qualquer entidade que prepara 

demonstrações financeiras de objetivos gerais para usuários externos dependentes das 

informações dessas demonstrações. Esses relatórios podem ser de uma entidade individual 

como um departamento, ministério, entre outros (IFAC, 2003). 

Os relatórios da entidade devem observar alguns limites, envolvendo a revisão dos 

relatórios já existentes, neste contexto o IFAC (2003) define os passos necessários: 

a) identificar e documentar os relatórios existentes e exigências legislativas ou           

decisões que criaram os relatórios; 

b) considerar se todas as entidades das quais são exigidos relatórios são na realidade 

aquelas onde se deve esperar a publicação de demonstrações financeiras gerais, ou se 

as informações destas incorporarão as demonstrações de outras entidades 

centralizadas; 

c) considerar se há outras entidades que deveriam produzir e publicar demonstrações 

financeiras gerais; 

d) identificar entidades potenciais controladas; 

e) identificar o relatório consolidado do governo e todos os relatórios individuais 

dentro das entidades; 

f) revisar a existência de exigências de um relatório legal para ver se ele precisa ser 

alinhado com o relatório proposto (determinado pelo IPSAS 6). 

Um dos procedimentos mais importantes que antecedem a publicação das 

demonstrações financeiras é a consolidação, definida pelo IFAC (2003, p. 71) como “o 

processo de apresentar as demonstrações financeiras de todas as entidades que compõem o 

relatório como se elas fossem de uma única entidade”.  

Para consolidar as demonstrações financeiras de várias entidades, o IFAC (2003) 

considera necessário: a) ter um sistema capaz de coletar todas as demonstrações financeiras 

das entidades individuais; b) assegurar que as políticas de contabilidade usadas pelas 

entidades individuais são condizentes as entidades centrais; c) coletar informações sobre a 

natureza e quantia de transações interentidades para serem eliminadas; d) definir o método 

para a consolidação. 
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Os relatórios financeiros consolidados podem ser restringidos a um nível de governo 

ou podem incluir mais de um nível, dependo da política estabelecida em cada país. Sistemas 

de contas nacionais tendem a adotar uma abordagem padrão, podendo cada entidade prover 

informação adicional, objetivando a explicação de diferenças no relatório consolidado (IFAC, 

2003).  

Portanto, de acordo com a proposta do IFAC, a mudança dos regimes de caixa ou 

misto para o regime de competência não envolvem unicamente a mudança na forma de 

registro contábil. O estudo demonstra que as mudanças serão mais profundas com a alteração 

de rotinas e práticas administrativas, adequação dos sistemas operacionais, mudanças na 

gestão dos recursos, divulgação de relatórios identificados como relevantes para cada entidade 

e aumento dos níveis de transparência e responsabilização. 

Na próxima seção são abordados os principais estudos anteriormente desenvolvidos 

sobre os regimes contábeis. 

 

2.3 PESQUISAS DESENVOLVIDAS SOBRE REGIMES CONTÁBEIS 

 

Dos estudos já realizados sobre o regime de competência em nível nacional, merece 

destaque o trabalho de Pigatto (2004), que entre outros, analisou se as reformas na 

contabilidade pública brasileira estão no caminho da harmonização quanto ao regime de 

competência e que qualidades metodológicas podem ser percebidas nas práticas para esta 

harmonização. O autor realizou uma pesquisa ex post facto, descritiva e com coleta de dados 

secundários como bibliografias e documentos. 

 Concluiu que as reformas até então instituídas não trazem grandes novidades para a 

contabilidade pública brasileira, pois, não retratam corretamente os ativos e passivos. A 

ênfase tem sido nos resultados financeiros e cumprimento de limites fiscais. A preocupação 

na geração de resultados primários tem sido associada ao desinvestimento que não está 

retratado fielmente no patrimônio devido a não observância do princípio da oportunidade. 

Destaca como pontos positivos da contabilidade pública brasileira, a integração do orçamento 

e patrimônio, criação de fundos especiais, permitindo a descentralização de atividades. 

Todavia, recomenda uma ampliação da observância do princípio da oportunidade que 

auxiliaria na evidenciação correta dos ativos e passivos. 

O estudo de Martins (1999) objetivou a comparação dos regimes de caixa e 

competência no setor privado, ressaltando a ligação entre a demonstração do resultado e o 

fluxo de caixa. A capacidade informacional das duas demonstrações e a qualidade das 
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informações apresentadas pelos regimes de caixa e competência. Por meio de um estudo 

descritivo, concluiu que o nível de informação das demonstrações contábeis apresentado pelo 

regime de competência é superior ao regime de caixa de fluxos financeiros. Alerta que isto 

não significa que o fluxo de caixa seja dispensável, mas que as demonstrações contábeis 

elaboradas pelo regime de competência são interligadas ao fluxo de caixa. 

 Uma das primeiras pesquisas internacionais sobre a aplicação do regime de 

competência no setor público foi de Copley et al. (1997), que destacaram a proposta do 

Governmental Accounting Standards Board (GASB), Colegiado de Padrões e Contabilidade 

Governamental, para a apresentação das demonstrações contábeis dos governos estaduais e 

locais dentro do regime de competência. O comitê americano destaca que as alterações 

propostas resultariam na ampliação do nível de entendimento dos relatórios por parte dos 

cidadãos e sua maior utilização.  

Ensman Jr. (1999) apresenta em seu estudo um conjunto de diferenças nas técnicas de 

contabilização na contabilidade pelo regime de caixa e de competência no setor privado e 

como estas diferenças devem ser compreendidas para decidir na troca de um regime para 

outro. 

A pesquisa de Mark (2002) teve como objetivo principal a identificação dos agentes de 

mudança que facilitaram uma rápida aprovação da contabilidade patrimonial do setor público, 

com base no governo estadual de New South Wales na Austrália. Por meio de entrevistas 

coletou informações sobre o processo de implantação naquele governo e concluiu que a 

influência do alto nível governamental e utilização de consultores foram alguns dos elementos 

que agilizaram o processo. Destaca também, por ser um dos primeiros governos a implantar 

este regime, serve como auxílio no processo de mudança. 

Sutcliffe (2003) apresentou as perspectivas do Comitê do Setor Público (PSC) e os 

seus resultados alcançados, com o objetivo da implantação da contabilidade patrimonial no 

setor governamental e a criação de padrões por este órgão. Destaca que a má qualidade da 

informação contábil está associada às dificuldades na tomada de decisão, má gestão, 

corrupção e falta de responsabilização. Reforça que a utilização das IPSAS permite a 

avaliação dos governos em nível mundial, eliminando fronteiras e permitindo maior facilidade 

no acesso de recursos.  

Pina e Torres (2003) estudaram a contabilidade governamental e as transformações 

realizadas em 16 países membros da Organização para a Coordenação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e da Comunidade Europeia, tendo as Normas Internacionais de 

Contabilidade do Sector Público (NICSP) como referência. O estudo revelou que a 
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contabilidade patrimonial ou de competência parece estar mais relacionada à nova gestão 

pública. 

 Caccia e Steccolini (2006), em um estudo longitudinal, analisaram a trajetória das 

reformas nos governos locais da Itália em função da mudança nos sistemas de contabilidade. 

Concluem que os processos de mudança, de forma revolucionária ou gradativa, muitas vezes, 

provocam resistências destacando que, na contabilidade,  se aceita mais tranquilamente 

quando as alterações propostas são coerentes com os valores tradicionais, difundindo-se 

gradativamente as ideias de racionalidade e eficiência na utilização dos recursos. 

 Galera e Bolívar (2007) analisam a capacidade de medição da contabilidade elaborada 

pelo regime de competência proposto pelo IFAC, na satisfação das necessidades de 

informações dentro dos postulados do New Public Management (NPM), Nova Gestão Pública. 

Analisaram as diferenças existentes entre a NPM em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Para isto, questionaram dirigentes responsáveis pela normatização em 47 

países, principalmente nos aspectos da eficiência, aumento da transparência e análises 

comparativas. Entre as conclusões obtidas está que o novo modelo proposto pelo IFAC 

favorece a eficiência, avaliação e transparência nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

Carvalho (2007) destaca em seu estudo a evolução da contabilidade nos municípios 

portugueses, que era essencialmente baseada no caixa para um sistema onde a contabilidade 

orçamentária, patrimonial e financeira tem seu enfoque voltado para a contabilização dos 

custos. Utilizando-se de uma amostra de municípios portugueses em 2003, identificou grandes 

diferenças entre os municípios e os relacionou com fatores como: tamanho, condições 

financeiras, características urbanas e divulgação em relação aos municípios vizinhos. 

Destacou ainda, que a complexidade organizacional, práticas conservadoras e aversão a 

mudança são os principais fatores que dificultam o cumprimento das novas normas contábeis. 

 Os estudos relacionados demonstram que a pesquisa contábil sobre o tema abordado 

está limitada em sua maioria a pesquisas internacionais.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, são descritos o método e as técnicas da pesquisa. Inicialmente é 

apresentado o delineamento da pesquisa. Posteriormente são demonstradas as variáveis do 

estudo para o teste das hipóteses específicas. A seguir são apresentadas a população e amostra 

e as variáveis do estudo. Logo em seguida, estão os instrumentos de coleta dos dados, os 

procedimentos de análise dos dados e no final as limitações da pesquisa. 

Cervo e Bervian (2002 p.63) afirmam que “a pesquisa está voltada para a solução de 

problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos”. Assim sendo, a 

pesquisa sempre estará voltada para resolver um problema que o pesquisador identificou 

dentro da linha de pesquisa que trabalha.  

 Richardson (1989, p. 29) reforça que o “método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”. Portanto o método é 

o procedimento utilizado pelo pesquisador para resolver o problema da pesquisa.  

 Ruiz (2002, p. 138) aduz que “a rigor, porém, reserva-se a palavra método para 

significar traçado das etapas fundamentais da pesquisa, enquanto a palavra técnica significa os 

diversos procedimentos ou a utilização de diversos recursos peculiares a cada objeto de 

pesquisa, dentro das diversas etapas do método”. Assim o método é formado pelas etapas do 

trabalho a ser desenvolvido e a técnica é representada pelos procedimentos e recursos 

utilizados para atingir os objetivos do estudo. 

O método é compreendido como linha mestra para chegar a determinado objetivo. 

Utilizou-se neste estudo o método hipotético-dedutivo. Neste método, “se a hipótese não 

supera os testes, estará falseada, refutada, e exige nova reformulação do problema e da 

hipótese, que, se superar os testes rigorosos, estará corroborada, confirmada provisoriamente, 

não definitivamente como querem os indutivistas” (MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 96). 

Gil (1994, p. 28) menciona que “este método é apresentado à ciência como tentativa 

de superação das limitações dos dois métodos clássicos: o dedutivo e o indutivo”. 

 No estudo, as hipóteses serão validadas para a amostra definida. Desta forma, diante 

de outro grupo de governos municipais com características diferentes as hipóteses poderão ser 

reformuladas e poderão apresentar resultados diferentes. 
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

As pesquisas podem ser classificadas quanto aos seus objetivos em três grandes 

grupos: exploratórias, descritivas e explicativas (GIL, 2002). A presente pesquisa é 

classificada quanto aos objetivos como descritiva, pois, busca descrever os impactos que a 

alteração do regime contábil provoca nas estruturas do patrimônio e resultado dos órgãos 

públicos objeto de investigação. Este tipo de pesquisa procura descobrir, com a maior 

precisão possível, a freqüência com que os fenômenos ocorrem em sua relação com outros 

(CERVO; BERVIAN, 2002). 

Quanto ao procedimento de coleta dos dados a pesquisa é classificada como 

documental baseada na coleta das informações por meio das demonstrações contábeis e 

relatórios dos departamentos administrativos das prefeituras municipais. A pesquisa 

documental é formada de fontes primárias, compreendidas como pesquisas em que os dados 

ainda não sofreram tratamento analítico (COLAUTO; BEUREN, 2004). 

 Marconi e Lakatos (2002, p. 62) destacam que “a característica da pesquisa 

documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento 

em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”. 

A pesquisa documental apresenta um conjunto de vantagens. Os documentos são 

formados por fontes ricas e estáveis de dados, sua manutenção ao longo do tempo torna-se 

fonte importante para pesquisas históricas (GIL, 2002). 

No que se refere à abordagem do problema a pesquisa é classificada como 

quantitativa. Silveira (2009, p. 107) assinala que “de maneira geral, as pesquisas quantitativas 

baseiam seus estudos em análise de características diferenciadas e numéricas, geralmente ao 

longo de alguma dimensão, entre dois ou mais grupos, procurando provar a existência de 

relações entre as variáveis”. 

Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 155) citam que “nos estudos quantitativos, 

geralmente se concebe ou se seleciona o modelo de pesquisa depois de ter aprimorado o 

problema de pesquisa, desenvolvido a perspectiva teórica, estabelecido o tipo inicial do 

estudo e formulado a (s) hipótese (s) se forem necessárias”. 

O modelo do estudo foi de corte transversal, sendo coletados os dados dos exercícios 

de 2004 a 2008 dos governos municipais analisados. Richardson (1989, p. 93) afirma que “em 

um estudo de corte transversal, os dados são coletados em um ponto no tempo, com base em 

uma amostra selecionada para descrever uma população nesse determinado momento”.  
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3.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO PARA O TESTE DE HIPÓTESES 

 

Nesta seção é conceituado o teste de hipótese e definidas as variáveis utilizadas no 

teste das hipóteses especificas do estudo. 

Spiegel (1993, p. 252) descreve sobre as hipóteses estatísticas: 

 
ao se tentar chegar às decisões, é conveniente a formulação de hipóteses ou de 
conjecturas acerca de populações interessadas. Essas suposições, que podem ser ou 
não verdadeiras, são denominadas hipóteses estatísticas e, em geral, são afirmações 
a cerca das distribuições de probabilidades das populações. 

 

Ao elaborar as hipóteses do estudo o pesquisador não possui como finalidade 

necessariamente a sua aceitação, pelo contrário, “em alguns casos, formula-se uma hipótese 

estatística com único propósito de rejeitá-la ou invalidá-la” (SPIEGEL, 1993, p. 252). 

Em função do problema de pesquisa, “o pesquisador precisa saber escrever a chamada 

hipótese de trabalho ou hipótese nula, H0”. (BARBETTA, 2008, p. 180). 

Spiegel (1993, p. 253) destaca que “os processos que habilitam a decidir se se aceitam 

ou rejeitam as hipóteses, ou a determinar se as amostras observadas diferem, de modo 

significativo, dos resultados esperados, são denominados testes de hipóteses ou de 

significância, ou regras de decisão”. 

O teste de hipótese é também conhecido como de significância, pois, leva em 

consideração o nível de significância ou de risco de erro que estaremos dispostos a correr. 

Spiegel (1993) descreve que quando se escolhe um nível de significância de 0,05 ou 5% no 

planejamento do teste de hipótese, tem-se cerca de 5 chances em 100, de a hipótese ser 

rejeitada, quando deveria ser aceita, ou seja, existe uma confiança de 95% de que o resultado 

esteja correto. 

Para a realização do teste de hipóteses é necessário que as variáveis sejam detectadas e 

definidas conceitualmente e operacionalmente, para posteriormente selecionar a amostra.  

Neste estudo, as dez hipóteses específicas de pesquisa são subdivididas em seis 

univariadas e quatro multivariadas. Para Richardson (1989, p. 61) são utilizadas hipóteses 

univariadas “quando um pesquisador deseja analisar informações univariadas (de uma 

variável), comparando elementos entre diferentes categorias”. Quanto às hipóteses 

multivariadas, Porton e Beuren (2004, p. 105) salientam que “no entanto, no segundo tipo, 

além do número de variáveis, ressalta a ligação entre as mesmas”. 
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 A seguir são apresentadas as variáveis das hipóteses multivariadas correspondentes a 

H01 até H04 e posteriormente apresentam-se as variáveis das hipóteses univariadas que são 

representadas pela H05 a H010. 

Para testar H01, as variáveis utilizadas foram: despesa com pessoal no regime de 

competência (DPRC) e despesas com pessoal no regime misto (DPRM), percentual da 

despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida no regime de competência (DPRCLRC) e 

percentual da despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida no regime misto 

(DPRCLRM). Destaca-se que a RCL utilizada neste estudo é definida pelo artigo 2°, inciso 

IV da Lei Complementar n° 101/2000, compreende a aquela obtida por meio do regime misto 

e integrante de receitas arrecadadas no exercício.  

A hipótese especifica H02, foi testada com a utilização das seguintes variáveis: despesa 

com educação no regime de competência (DERC) e despesa com educação no regime misto 

(DERM), percentual da despesa com educação sobre a receita corrente líquida no regime de 

competência (DERCLRC) e percentual da despesa com educação sobre a receita corrente 

líquida no regime misto (DERCLRM). 

No teste da hipótese H03, utilizaram-se as variáveis: despesa com saúde no regime de 

competência (DSRC) e despesa com saúde no regime misto (DSRM), percentual da despesa 

com saúde sobre a receita corrente líquida no regime de competência (DSRCLRC) e 

percentual da despesa com saúde sobre a receita corrente líquida no regime misto 

(DSRCLRM). 

 Posteriormente a hipótese H04, foi testada com a utilização de três conjuntos de 

variáveis, assim definidos: Ativo permanente no regime de competência (APRC) e ativo 

permanente no regime misto (APRM), bens móveis e imóveis no regime de competência 

(BMIRC) e bens móveis e imóveis no regime misto (BMIRM), créditos no regime de 

competência (CRC) e créditos no regime misto (CRM). 

Para o teste de H05, foram utilizadas as variáveis: Passivo financeiro no regime de 

competência (PFRC) e passivo financeiro no regime misto (PFRM). 

A H06 foi testada com a utilização das seguintes variáveis: Passivo permanente no 

regime de competência (PPRC) e passivo permanente no regime misto (PPRM). 

 No teste da H07, utilizaram-se as variáveis: Saldo patrimonial no regime de 

competência (SPRC) e saldo patrimonial no regime misto (SPRM). 

Para o teste de H08, foram utilizadas as variáveis: Receita no regime de competência 

(RRC) e receita no regime misto (RRM). 
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No teste da H09, utilizaram-se as variáveis: Despesa no regime de competência (DRC) 

e despesa no regime misto (DRM). 

No teste da última hipótese especifica correspondente a H010 utilizaram-se as variáveis: 

Resultado do exercício no regime de competência (RERC) e resultado do exercício no regime 

misto (RERM). 

As variáveis utilizadas para testar todas as hipóteses foram elaboradas com base na 

estrutura do balanço patrimonial e na execução orçamentária dos municípios.  

Na Tabela 1 é apresentado o conjunto de variáveis e valores utilizados para testar H01, 

correspondente a despesa com pessoal. 

 

Tabela 1 – Valores das variáveis utilizadas para testar H01 - Despesa com pessoal 

    Variáveis 

Município Exercício DPRM DPRC DPRCLRM DPRCLRC 
Iporã 2004 2.715.516,85 2.776.409,38 44,60 45,60 
Iporã 2005 2.938.700,07 2.949.868,91 39,63 39,78 
Iporã 2006 3.566.535,91 3.604.192,25 43,81 44,28 
Iporã 2007 4.221.405,97 4.292.713,55 47,01 47,81 
Iporã 2008 4.820.346,33 4.862.926,84 44,66 45,06 
Itapiranga 2004 6.067.655,37 6.067.655,37 41,69 41,69 
Itapiranga 2005 6.384.726,59 6.561.849,57 42,10 43,27 
Itapiranga 2006 7.797.374,09 7.859.548,29 47,08 47,45 
Itapiranga 2007 8.917.894,35 8.890.347,87 47,57 47,43 
Itapiranga 2008 10.132.037,65 10.059.163,90 44,94 44,62 
Santa Helena 2004 1.429.965,01 1.445.372,59 41,67 42,12 
Santa Helena 2005 1.587.326,06 1.685.583,24 38,43 40,81 
Santa Helena 2006 1.879.961,87 1.861.342,17 42,53 42,11 
Santa Helena 2007 2.112.916,03 2.097.590,40 42,38 42,07 
Santa Helena 2008 2.454.861,07 2.381.344,93 40,49 39,28 
São João do Oeste 2004 2.076.655,79 2.118.105,92 36,94 37,68 
São João do Oeste 2005 2.438.202,05 2.478.996,54 36,99 37,61 
São João do Oeste 2006 2.808.531,39 2.816.304,76 39,70 39,81 
São João do Oeste 2007 2.982.724,58 2.981.373,73 37,53 37,51 
São João do Oeste 2008 3.328.659,02 3.281.217,28 35,35 34,85 
Tunápolis 2004 1.734.711,54 1.722.155,44 36,08 35,82 
Tunápolis 2005 2.023.127,88 2.095.975,48 33,67 34,88 
Tunápolis 2006 2.424.332,96 2.455.783,51 38,50 39,00 
Tunápolis 2007 2.830.504,08 2.764.202,08 44,69 43,64 
Tunápolis 2008 3.225.748,33 3.302.112,04 41,66 42,64 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

São apresentados na Tabela 1 os valores correspondentes a despesa com pessoal no 

regime de competência (DPRC) e despesas com pessoal no regime misto (DPRM), o 

percentual da despesa com pessoal sobre a receita corrente liquida no regime de competência 
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(DPRCLRC) e percentual da despesa com pessoal sobre a receita corrente liquida no regime 

misto (DPRCLRM).  

Percebe-se que foram utilizados os dados dos cinco municípios integrantes da pesquisa 

e duas variáveis, totalizando vinte e cinco conjuntos para cada variável. Os valores utilizados 

para testar as demais hipóteses estão demonstrados nos Apêndices V, X e W.  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Neste tópico são descritas a população e amostra da pesquisa. Silveira et al (2004, p. 

111) definem a população e a amostra como: “População é entendida como um conjunto de 

elementos que possui as características desejáveis para o estudo. A amostra é a parte 

escolhida, segundo critérios de representatividade, na população”. 

A população objeto do estudo abrange os vinte e um municípios integrantes da 

microrregião de São Miguel do Oeste - SC, constituída por Anchieta, Bandeirante, Barra 

Bonita, Belmonte, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, 

Itapiranga, Mondaí, Palma Sola, Paraíso, Princesa, Riqueza, Romelândia, Santa Helena, São 

João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Tunápolis. 

A microrregião de São Miguel do Oeste integra a Mesorregião do Oeste Catarinense e 

está limitada ao estado do Rio grande do Sul (ao sul), a Argentina (ao oeste), ao estado do 

Paraná (ao norte) e a microrregião de Chapecó (ao leste). 

A escolha da população e amostra é classificada como não probabilística. Marconi e 

Lakatos (2002, p. 51-52) afirmam que “a característica principal das técnicas de amostragem 

não probabilística é a de que, não fazendo uso de formas aleatórias de seleção, torna-se 

impossível a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo, por exemplo, entre outros, de 

erros de amostra”. 

 Colauto e Beuren (2004, p. 121) reforçam:  

 
No entanto, amostrar simplesmente não é suficiente para fazer inferências mais 
contundentes sobre determinado objeto pesquisado, é necessário que a amostra seja 
representativa da população, ou seja, conter características não conflitantes com as 
características ou estrutura da composição da população onde foi retirada. 
 

A amostra selecionada não apresenta características conflitantes em relação ao restante 

da população, pois é formada por municípios com características semelhantes aos demais 

integrantes da população, a exemplo, o tempo de emancipação político-administrativa, 

número de habitantes, Produto Interno Bruto (PIB), área geográfica, entre outros. 
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A amostra do estudo foi do tipo intencional e por acessibilidade, constituída por cinco 

municípios que integram a microrregião de São Miguel do Oeste, correspondendo a Iporã do 

Oeste, Itapiranga, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis. Os dados coletados nos 

municípios integrantes da amostra correspondem aos valores consolidados da administração 

direta e indireta. 

Na amostra intencional o pesquisador está interessado na opinião de determinados 

elementos da população, mas não representativos dela (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

Assim, a escolha regionalizada da amostra foi intencional pela facilidade de acesso aos dados 

necessários para a pesquisa. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, os dados primários foram coletados por meio de 

informações documentais, obtidas junto aos departamentos de contabilidade, tributos, 

recursos humanos e patrimônio. O material utilizado em pesquisas documentais pode ser de 

diversas formas, fichas, mapas, formulários, documentos pessoais, entre outros (GIL, 2002). 

No departamento de contabilidade de cada governo municipal buscaram-se os 

relatórios da execução orçamentária, gestão fiscal, balanços patrimoniais, demonstrações das 

mutações patrimoniais, balanço orçamentário, demonstrativo da dívida fundada. Nestes 

relatórios foram extraídos os dados referentes a despesas de pessoal, educação, saúde, receita 

corrente líquida, dívida fundada, estrutura patrimonial e de resultados incorridos pelo regime 

misto. 

Os dados necessários para o cálculo da correção dos créditos de dívida ativa 

correspondentes aos saldos acumulados da dívida ativa inscrita até o final de cada exercício 

foram obtidos por meio de relatórios do departamento de tributos. 

O cálculo da provisão para ajuste a valor recuperável foi possível com a utilização dos 

relatórios dos saldos acumulados da dívida ativa inscrita, balanços patrimoniais e relatórios de 

execução orçamentária, que demonstraram os valores inscritos e recebidos da dívida ativa. 

 Para o cálculo das provisões de férias e seus encargos sociais buscaram-se junto ao 

departamento de recursos humanos os relatórios da folha de pagamento total e por 

departamentos.  

Por final, para que fosse possível o cálculo das depreciações dos bens do ativo 

imobilizado, foram obtidos os valores dos bens móveis e imóveis adquiridos anualmente por 

cada um dos governos municipais e cada uma das secretarias.  
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3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Realizada a coleta dos dados, efetua-se a classificação de forma sistemática dos 

mesmos, antes da análise e interpretação, os dados devem seguir os seguintes passos: seleção, 

codificação e tabulação (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

Obtidos os relatórios necessários que forneceram os dados dos exercícios encerrados 

de 2004 a 2008, iniciou-se o processo de cálculo dos valores relativos à correção e juros dos 

créditos de divida ativa, provisão para ajuste a valor presente, provisões de férias e seus 

encargos sociais, depreciação, juros e encargos da divida fundada.  

Para o cálculo da correção dos créditos de dívida ativa foram atribuídos os percentuais 

de 12% de juros anuais e correção monetária de acordo com o Índice Geral de Preços do 

Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) aplicados pelos governos municipais 

sobre os valores inscritos em dívida ativa, obtidos junto aos departamentos de tributos dos 

municípios. O Apêndice A, demonstra a composição dos saldos iniciais, amortização, 

inscrição, juros, correção e saldo final dos valores de dívida ativa. 

Diante da necessidade de calcular a provisão para ajuste a valor recuperável, foi 

constituída uma série histórica dos percentuais de recebimentos da dívida ativa dos últimos 

três exercícios, de forma semelhante ao exemplo apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Exemplo de constituição de série histórica de recebimento da dívida ativa 
Especificação <Ano 1> <Ano 2> <Ano 3> <Ano 4> <Ano 5> <Ano 6> 
A = Saldo da Conta Dívida 
Ativa no Início do Exercício 
Financeiro 

10.000 12.000 15.000 20.000 25.000 26.000 

B = Saldo de Recebimento da 
Conta Dívida Ativa ao término 
do Exercício Financeiro 

1.000 1.500 500 1.000 8.000 4.500 

C = Saldo de Inscrições durante 
o Exercício Financeiro 

3.000 4.500 5.500 6.000 9.000 8.500 

D = Saldo da Dívida Ativa ao 
final do Exercício Financeiro 
D = A-B+C 

12.000 15.000 20.000 25.000 26.000 30.000 

Recebimento da Dívida Ativa 
(%) 
F = (B÷A) x 100 

10 12,5 3,3 5 32 16 

Fonte: adaptada de (STN, 2008a, p. 138-139). 
 

Seguindo o exemplo de constituição da série histórica de recebimentos da dívida ativa 

apresentado na Tabela 2, foi possível calcular o valor da provisão, conforme demonstrado no 

Apêndice B. Este procedimento simplificado foi utilizado, pois trata-se de municípios com 
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população inferior a cinqüenta mil habitantes o que permite constituir e atualizar a provisão 

da divida ativa anualmente (STN, 2008a). 

No cálculo das provisões de férias e seus encargos sociais realizados sobre as folhas de 

pagamento anual, confrontou-se os valores provisionados anualmente com os respectivamente 

pagos, conforme demonstrado no Apêndice D. 

Os relatórios de bens móveis e imóveis adquiridos permitiram o cálculo da 

depreciação anual dos bens, além dos valores da depreciação correspondente as funções de 

saúde e educação. Para o cálculo dos valores totais da depreciação, foram separados os bens 

por categorias, data de aquisição e aplicados os percentuais estipulados pela IN/SRF nº 

162/1998. Posteriormente, para o cálculo do valor da depreciação da saúde e educação, foram 

identificados os bens que integram as duas funções, separados por categorias, data de 

aquisição e aplicados os percentuais de depreciação correspondentes. 

 Os valores calculados da depreciação estão demonstrados no Apêndice G e foram 

obtidos por meio da utilização da tabela de depreciação estabelecida pela IN/SRF nº 

162/1998. 

A partir do demonstrativo da dívida fundada, partiu-se para o cálculo dos valores 

correspondentes a juros e encargos sobre a dívida fundada. Para isto foram utilizados os 

percentuais informados de correção monetária do IGP-M/FGV e juros anuais de 8,75%, 

conforme informação obtida junto ao setor de contabilidade dos governos municipais, sendo 

que os cálculos estão evidenciados no Apêndice C.  

Após a seleção e cálculo os dados foram tabulados em planilhas do Microsoft Excel 

para sua análise e descrição. Efetuou-se a análise descritiva confrontando os resultados 

apresentados pelas demonstrações contábeis pelo regime misto e aqueles identificados pelo 

regime de competência.  

Assim, inicialmente foram analisados os impactos nas despesas com pessoal, educação 

e saúde com a utilização do regime de competência. Posteriormente, identificaram-se na 

estrutura do balanço patrimonial os impactos da aplicação do regime de competência nos 

grupos do ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial. 

Finalizando a análise descritiva foram avaliados os impactos do regime de competência nas 

receitas, despesas e resultado do exercício dos governos pesquisados.  

No segundo momento foram analisados os impactos por meio de uma abordagem 

quantitativa, utilizando-se do programa de análises estatísticas Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) for Windows. Para isso os dados anteriormente coletados dos 

exercícios investigados foram submetidos ao teste t de média para os cinco exercícios. Os 
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resultados encontrados na análise estatística estão demonstrados no Apêndice U e foram 

organizados em tabelas para posterior análise. 

 

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

As limitações são comuns em qualquer tipo de estudo, pois,  “nem sempre se pode 

abranger todo o âmbito no qual o fato se desenrola” (MARCONI; LAKATOS, 1999, p.31). 

Assim, a principais limitações da pesquisa são:  

A pesquisa se restringiu aos governos municipais integrantes da microrregião de São 

Miguel do Oeste – SC. Em função disto, seus resultados não poderão ser extrapolados para 

outros com características diferentes e localizados em outros Estados da Federação. 

Em função das deficiências dos dados do exercício de 2004 que contemplam a folha 

de pagamentos do governo municipal de Itapiranga, não foram realizadas as provisões de 

férias e seus encargos sociais para o município neste exercício. 

Igualmente, a deficiência dos dados não permitiu o cálculo da provisão para ajuste a 

valor recuperável dos exercícios de 2004 e 2005, pois os relatórios necessários 

correspondentes aos exercícios de 2002 e 2003 não foram obtidos junto aos governos 

municipais investigados. 

Como quarta limitação estão as taxas de depreciação utilizadas dentro dos percentuais 

estabelecidos pela IN/SRF nº 162/1998, não se realizando um estudo detalhado da 

composição dos bens integrantes do ativo imobilizado e sua vida útil econômica, por meio de 

testes de impairment ou outra metodologia. Entretanto, o estudo objetivou analisar 

unicamente os impactos da mudança do regime contábil, não se preocupando em demonstrar a 

vida útil econômica dos ativos e passivos por diferentes metodologias. 

Os valores correspondentes aos materiais que permaneceram em estoque no final de 

cada exercício e não evidenciados no balanço patrimonial, foram desprezados pela ausência 

ou não disponibilização das informações dos controles de estoques, portanto, não foram 

excluídos do resultado os materiais adquiridos durante os exercícios e não consumidos.      

No próximo capítulo os impactos dos accruals citados são demonstrados por meio da 

pesquisa empírica.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo são descritos e analisados os dados. Inicialmente são caracterizados os 

municípios dos quais se realizou a pesquisa em seus governos. Posteriormente apresentam-se 

os impactos da alteração do regime contábil nos governos municipais investigados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  

 

Com o objetivo de caracterizar os municípios definidos na amostra, eles são 

identificados nesta seção com a sua localização, seus indicadores econômicos, sociais e 

culturais. 

Na Figura 1 são apresentados os 21 municípios que constituem a população 

pesquisada, com destaque aos 5 municípios integrantes da amostra. 

 

 

Figura 1: Mapa dos municípios que abrangem a população e amostra da pesquisa 
Fonte: adaptada de (PNUD, 2009). 
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Constatam-se por meio da Figura 1 que os 5 municípios integrantes da amostra da 

pesquisa estão todos localizados ao sul da microrregião de São Miguel do Oeste e 

correspondem aos municípios que formam a Secretaria Regional de Itapiranga – SC. 

No Quadro 9, são identificados os municípios participantes da pesquisa e suas 

características, indicadores econômicos, culturais e sociais. 

 

Descrição Iporã do 
Oeste Itapiranga Santa Helena 

São João do 
Oeste 

Tunápolis 

Emancipação 1988 1953 1992 1991 1989 
População (2008) 8.362 15.840 2.496 6.230 4.779 

Colonização 
Alemã e 
Italiana 

Alemã 
Italiana e 
Alemã 

Alemã Alemã 

Área Territorial (km²) 202 280 81 164 133 
PIB – Produto interno 
bruto (em milhões) 

74.184 294.226 22.385 67.314 40.899 

PIB per capita (2006) 9.742 22.320 9.703 13.076 9.607 
Base da Economia Agropecuária Agropecuária Agropecuária Agropecuária Agropecuária 
Receita arrecadada 
(2004 a 2008) 

45.704.178,19 92.058.071,39 24.773.545,93 40.327.365,72 33.605.078,59 

Receita arrecadada per 
capita (2004 a 2008) 

5.465,70 5.811,75 9.925,30 6.473,09 7.031,82 

Despesa executada 
(2004 a 2008) 

38.747.635,62 89.988.887,41 24.624.410,45 38.275.192,17 32.379.871,32 

Quadro 9 – Caracterização dos municípios objeto de estudo 
Fonte: elaborado com base nos dados do IBGE/Sítios dos governos municipais. 
 

Identifica-se no Quadro 9 a base da economia de todos os municípios na atividade 

agropecuária e a colonização em sua maioria por imigrantes alemães. Destaca-se também que 

o município de Itapiranga é o município de emancipação político-administrativa mais antiga, 

com maior população, área territorial, PIB total e per capita, receita arrecadada e despesa 

executada nos cinco exercícios analisados. 

O município de Santa Helena obteve a sua emancipação político-administrativa mais 

recente, com os menores números quanto à população, área territorial, PIB total, PIB per 

capita, receita arrecadada e despesa executada. No entanto, obteve a maior receita arrecadada 

per capita dos cinco municípios. 

Os dados do Quadro 9 demonstram que não existe uma relação direta do PIB per 

capita e a receita arrecadada per capita, isto comprova que a riqueza gerada por habitante não 

é a única responsável pela origem das receitas do município. Isto se justifica, pois algumas 

receitas arrecadas possuem percentuais fixos no seu cálculo, como o exemplo do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), entre outros. 
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 Na Tabela 3 são destacados os principais indicadores sociais de saúde dos municípios, 

pois, cabe aos governos municipais a aplicação do percentual mínimo de 15% da receita 

conforme definido na legislação.  

 

Tabela 3 – Indicadores sociais de saúde dos municípios objeto de estudo 

Descrição Iporã 
do Oeste 

Itapiranga Santa 
Helena 

São João 
do Oeste 

Tunápolis 

Estabelecimentos públicos de saúde – 
2005 

1 7 1 1 2 

Leitos para internação pelo SUS/2005 32 51 - 32 29 
Número de internações hospitalares – 
Maio/2009 

38 76 - 27 34 

Natalidade -2006 99 207 - 57 77 
Mortalidade - 2006 38 59 4 28 30 
Despesa com saúde per capita – 2008 1.622,76 2.933,81 1.263,90 2.112,63 1.184,25 

Fonte: elaborada com base nos dados do IBGE - Cidades/Datasus. 
 

Entre os indicadores sociais de saúde, destacam-se os estabelecimentos públicos de 

saúde, onde o município de Itapiranga possui 7 estabelecimentos compreendidos pelos postos 

de saúde. De outro modo, os municípios de Iporã do Oeste, Santa Helena e São João do Oeste 

possuíam em 2005, somente um posto de saúde. Merece destaque também o município de 

Santa Helena, onde não foram registrados internações e nascimentos, pois, o município não 

possui unidade hospitalar, sendo os atendimentos feitos em outros municípios da região.  

Quanto às despesas com saúde, destaca-se o município de Itapiranga com maior 

destinação de recursos e os municípios de Tunápolis e Santa Helena com as menores 

aplicações per capita. 

 Na Tabela 4 são apresentados os principais indicadores sociais de educação, cabendo 

aos municípios observar a aplicação mínima de 25% no ensino infantil e fundamental, 

melhorando a qualidade do ensino e, principalmente, a eliminação do analfabetismo.  

 

Tabela 4 – Indicadores sociais de educação dos municípios objeto de estudo 

Descrição Iporã 
do Oeste 

Itapiranga Santa 
Helena 

São João 
do Oeste 

Tunápolis 

Matrícula - Ensino fundamental e pré-escolar 
- escola pública municipal - 2008 

909 1.668 248 478 402 

Docentes - Ensino fundamental e pré-escolar 
- escola pública municipal – 2008 

49 46 31 44 37 

Média de Alunos por docente – 2008 18,55 36,26 8 10,86 10,86 
Escolas - Ensino fundamental e pré-escolar- 
escola pública municipal - 2008 

7 21 4 7 7 

Índice de analfabetismo – 7 a 14 anos – 2000 2,22% 2,55% 3,38% 0,95% 1,81% 
Despesa com educação per capita – 2008  264,32 288,66 881,53 518,83 411,15 

Fonte: elaborada com base nos dados do IBGE - Cidades/Datasus/CNM. 
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 Entre os indicadores sociais de educação, merece destaque o índice de analfabetismo 

dos 7 a 14 anos, onde em 2000 o município de São João do Oeste apresentava 0,95%. Ocorre 

uma grande variação entre os municípios no número de alunos por docente, destacando-se o 

município de Santa Helena com 8 alunos e Itapiranga com 36,26 alunos.  

 A variação é igualmente significativa na despesa com educação per capita em 2008, 

onde o município de Iporã do Oeste aplicou o menor valor e Santa Helena com gastos muito 

superiores aos demais municípios. 

 Os indicadores sociais de saúde e educação receberam um destaque especial, pois, 

serão apresentados nas próximas seções os impactos da alteração do regime contábil nas 

contas públicas dos governos municipais objetos do estudo, demonstrando-se inclusive as 

variações nos valores aplicados na saúde e educação. 

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS CONTÁBEIS DA ALTERAÇÃO DO 

REGIME MISTO E COMPETÊNCIA 

 

Em atendimento ao segundo e terceiro objetivos específicos deste estudo, apresentam-

se, inicialmente nessa seção, os impactos no valor das despesas executadas com pessoal, 

educação e saúde dos governos municipais investigados na utilização do regime misto e de 

competência. A seguir são apresentados os impactos nos balanços patrimoniais, destacando-se 

as alterações no ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo 

patrimonial. No final dessa seção são identificados os impactos nas demonstrações de 

resultado, destacando-se as alterações nas receitas arrecadadas, despesas executadas e 

resultado do exercício com a mudança do regime contábil. 

 

4.2.1 Despesa com pessoal dos governos municipais 

 

O limite das despesas com pessoal é um dos principais indicadores da eficiência na 

fiscal dos municípios. A legislação estabelece que o limite máximo de despesas com pessoal 

não poderá ultrapassar 60% da receita corrente líquida do governo municipal, conforme 

destacado pela Lei Complementar n° 101/2000 em seu art. 19. 

 Na Tabela 5, são apresentadas as despesas executadas com pessoal pelo regime misto, 

a provisão de férias, seus encargos sociais, a despesa efetivamente incorrida por meio do 

regime de competência e os percentuais sobre a RCL dos governos municipais pesquisados. 
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 Tabela 5 – Despesa com pessoal nos regimes misto e competência dos governos 
municipais pesquisados (em milhares de Reais) 

Município  Exercício 
Regime 
Misto 

Provisão 
de Férias 

Regime de 
Competência 

Percentual da 
RCL -Regime 

Misto 

Percentual da 
RCL -Regime de 

Competência 

Variação 
% 

2004 2.716 61 2.776 44,60 45,60 2,24 
2005 2.939 11 2.950 39,63 39,78 0,38 
2006 3.567 38 3.604 43,81 44,28 1,06 
2007 4.221 71 4.293 47,01 47,81 1,69 
2008 4.820 43 4.863 44,66 45,06 0,88 

Iporã do 
Oeste 

Média 3.653 45 3.697 43,94 44,50 1,28 
2004 6.068 - 6.068 41,69 41,69 - 
2005 6.385 177 6.562 42,10 43,27 2,77 
2006 7.797 62 7.860 47,08 47,45 0,80 
2007 8.918 (28) 8.890 47,57 47,43 (0,31) 
2008 10.132 (73) 10.059 44,94 44,62 (0,72) 

Itapiranga 

Média 7.860 28 7.888 44,68 44,89 0,48 
2004 1.430 15 1.445 41,67 42,12 1,08 
2005 1.587 98 1.686 38,43 40,81 6,19 
2006 1.880 (19) 1.861 42,53 42,11 (0,99) 
2007 2.113 (15) 2.098 42,38 42,07 (0,73) 
2008 2.455 (74) 2.381 40,49 39,28 (2,99) 

Santa 
Helena 

Média 1.893 1 1.894 41,10 41,28 0,43 
2004 2.077 41 2.118 36,94 37,68 2,00 
2005 2.438 41 2.479 36,99 37,61 1,67 
2006 2.809 8 2.816 39,70 39,81 0,28 
2007 2.983 (1) 2.981 37,53 37,51 (0,05) 
2008 3.329 (47) 3.281 35,35 34,85 (1,43) 

São João 
do Oeste 

Média 2.727 8 2.735 37,30 37,49 0,51 
2004 1.735 (13) 1.722 36,08 35,82 (0,72) 
2005 2.023 73 2.096 33,67 34,88 3,60 
2006 2.424 31 2.456 38,50 39,00 1,30 
2007 2.831 (66) 2.764 44,69 43,64 (2,34) 
2008 3.226 76 3.302 41,66 42,64 2,37 

Tunápolis 

Média 2.448 20 2.468 38,92 39,20 0,71 

 
Média 
Geral 

3.716 20 3.736 41,19 41,47 0,68 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

Verifica-se inicialmente, na Tabela 5, uma pequena variação nos percentuais da 

despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida apresentada no Apêndice J, do 

município de Iporã do Oeste nos exercícios analisados. Destaca-se o exercício de 2004 onde a 

variação entre o valor originalmente contabilizado pelo regime misto e o valor real incorrido 

pelo regime de competência representou 2,24%. A pequena variação média nos quatro 

exercícios de 1,28%, obtida na comparação entre os percentuais médios de despesas nos dois 

regimes contábeis, demonstra que o município efetua anualmente o pagamento das férias da 

maioria dos seus servidores.  

Partindo-se para a análise dos impactos nas despesas de pessoal do governo municipal 

de Itapiranga, destacam-se os exercícios de 2005 e 2006, onde as provisões de férias 
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motivaram um aumento nas despesas com pessoal. De outra forma, nos exercícios de 2007 e 

2008, o resultado negativo das provisões, diminuíram o percentual de despesas dentro do 

regime de competência. Essa variação negativa é justificada por pagamentos maiores de férias 

no exercício que as efetivas provisões, ou seja, nos exercícios de 2007 e 2008 foram pagos 

parcialmente os saldos de férias não pagas nos exercícios de 2005 e 2006.  
Considerando-se a impossibilidade da obtenção dos dados no exercício de 2004, a 

variação entre os dois regimes contábeis foi desprezada. 

Por sua vez, no governo municipal de Santa Helena ocorreu um aumento nas despesas 

com pessoal nos exercícios de 2004 e 2005. Entretanto, nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, 

as férias pagas foram superiores às provisionadas, correspondendo ao pagamento de saldos 

dos exercícios anteriores. O impacto médio nos cinco exercícios é mínimo, demonstrando 

uma limitada alteração na mudança do regime misto para o regime de competência. 

De forma semelhante, em São João do Oeste, as variações nos percentuais de despesas 

com pessoal foram pequenas. Ocorreu um impacto decrescente dos exercícios de 2004 a 2008, 

destacando-se em 2004 um aumento no percentual de despesas com pessoal em 2,0% e no 

exercício de 2008 uma diminuição nessas despesas em 1,43%. Assim, a variação média com 

despesa de pessoal entre os dois regimes contábeis corresponde a 0,51% nos cinco exercícios. 

Verificam-se como nos demais, que no governo municipal de Tunápolis as variações 

nos percentuais de despesas com pessoal foram limitadas. Em 2004 e 2007 ocorreram 

variações negativas devido ao pagamento de férias de exercícios anteriores. Nos exercícios de 

2005, 2006 e 2008, o percentual no aumento da despesa pelo regime de competência foi 

baixo, obtendo-se um impacto médio nos cinco exercícios de 0,71% em relação ao percentual 

da RCL. 

Infere-se que a variação média ocorrida nos cinco governos pesquisados corresponde a 

0,68%, assim, todos os municípios continuam cumprindo os limites de despesas com pessoal 

estabelecido pela legislação, considerando-se as provisões de férias e seus encargos sociais 

que devem ser contabilizados dentro do que estabelece o regime de competência. Nesse 

indicador está evidente a limitação do impacto na alteração do regime contábil. Os resultados 

correspondentes as pequenas variações demonstram que os municípios pesquisados não 

possuem como prática comum a acumulação de férias de seus servidores ao longo dos 

exercícios. 
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4.2.2 Despesa com educação dos governos municipais 

 

Na execução orçamentária, os governos municipais deverão observar o cumprimento 

do limite mínimo de gastos com educação, conforme estabelece a CF/1988 em seu artigo 212. 

Na Tabela 6, são apresentadas as despesas executadas com educação pelo regime 

misto, a provisão de férias e seus encargos sociais, a depreciação e como resultado a despesa 

efetivamente incorrida por meio do regime de competência. São demonstrados também os 

percentuais de recursos utilizados na função educação em relação a RCL nos dois regimes 

contábeis. Assim, busca-se identificar se ocorreram variações positivas ou negativas na 

aplicação de recursos na educação com a mudança do regime contábil. 

 
Tabela 6 – Despesa com educação nos regimes misto e competência dos governos 
municipais pesquisados (em milhares de Reais) 

Município  Exercício 
Regime 
Misto 

Provisão 
de 

 Férias 
Depreciação 

Regime de 
Competência 

Percentual 
da RCL – 
Regime 
Misto 

Percentual 
da RCL – 
Regime de 

Competência 

 
Variação 

%  

2004 1.189 13 79 1.280 19,52 21,02 7,68 
2005 1.414 22 82 1.518 19,07 20,47 7,34 
2006 1.730 17 88 1.835 21,26 22,54 6,04 
2007 1.935 18 90 2.044 21,55 22,76 5,61 
2008 2.210 16 106 2.332 20,48 21,61 5,52 

Iporã do 
Oeste 

Média 1.696 17 89 1.802 20,37 21,68 6,40 
2004 2.506 - 421 2.927 17,22 20,11 16,79 
2005 3.133 154 457 3.744 20,66 24,69 19,49 
2006 3.332 (1) 491 3.822 20,12 23,08 14,70 
2007 4.026 (91) 526 4.461 21,48 23,80 10,80 
2008 4.572 (9) 571 5.134 20,28 22,77 12,28 

Itapiranga 

Média 3.514 10 493 4.018 19,95 22,89 14,72 
2004 1.153 6 88 1.248 33,60 36,36 8,20 
2005 1.426 31 88 1.545 34,52 37,41 8,39 
2006 1.575 (3) 88 1.660 35,63 37,55 5,38 
2007 1.714 2 89 1.805 34,39 36,20 5,28 
2008 2.200 (9) 55 2.246 36,30 37,06 2,10 

Santa 
Helena 

Média 1.614 6 82 1.701 34,89 36,91 5,82 
2004 1.555 8 99 1.663 27,67 29,59 6,93 
2005 1.803 21 104 1.929 27,36 29,26 6,95 
2006 2.153 3 107 2.263 30,43 31,99 5,12 
2007 2.552 (8) 113 2.657 32,11 33,43 4,12 
2008 3.232 (15) 123 3.341 34,33 35,48 3,36 

São João 
do Oeste 

Média 2.259 2 109 2.371 30,38 31,95 5,17 
2004 1.004 (3) 118 1.120 20,89 23,29 11,49 
2005 1.482 18 166 1.666 24,67 27,73 12,43 
2006 1.325 5 196 1.526 21,04 24,24 15,18 
2007 1.645 (46) 218 1.816 25,97 28,68 10,44 
2008 1.965 53 226 2.243 25,38 28,97 14,16 

Tunápolis 

Média 1.484 5 185 1.674 23,59 26,58 12,69 

 
Média 
Geral 2.113 8 192 2.313 25,84 28,00 8,36 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Na Tabela 6 constata-se uma variação entre 5,52% a 7,68% em relação à receita 

corrente líquida no município de Iporã do Oeste nos exercícios analisados. Esta variação 

demonstra que os valores reais aplicados em educação aumentaram devido às provisões de 

férias, seus encargos sociais e depreciação do imobilizado utilizados na educação, conforme 

calculado nos Apêndices E e H.  

 Por outro lado, em Itapiranga, destaca-se no exercício de 2005 uma variação de 

19,49% no percentual de despesas efetivamente incorridas na educação. A variação média de 

14,72% nos cinco exercícios é representativa e se deve, principalmente, à depreciação do 

imobilizado utilizado nas atividades de manutenção e desenvolvimento da educação. Merece 

ser destacado que, no exercício de 2004, os valores referentes às provisões de férias e seus 

encargos não foram considerados pela impossibilidade de acesso a estes dados. 

 No governo municipal de Santa Helena, ocorreu uma variação média do percentual de 

despesas efetivamente incorridas na educação de 5,82% sobre o percentual da RCL. Percebe-

se que os valores não pagos de férias durante o exercício são pequenos e a depreciação se 

manteve com valores semelhantes durante os quatro primeiros exercícios. No entanto, em 

2008, a depreciação teve uma queda considerável, pela finalização da depreciação da maioria 

dos seus bens no exercício anterior e pouca renovação do imobilizado. Este fator, 

acompanhado do pagamento de parcela dos saldos remanescentes de provisões de férias e 

encargos dos exercícios anteriores, fez com que a variação neste exercício diminuísse para 

2,10%. 

 A Tabela 6 demonstra que em São João do Oeste, as variações das despesas 

efetivamente aplicadas na educação foram semelhantes no período analisado, representando 

uma variação média de 5,17% sobre o percentual da RCL dos cinco exercícios analisados. 

Entretanto, em Tunápolis ocorreu uma variação significativa nos percentuais de 

despesa incorrida na educação, representado por uma média de 12,69% no percentual da RCL 

do governo municipal nos cinco exercícios. Este percentual demonstra que o impacto da 

utilização do regime de competência é significativo no município, alavancado principalmente 

pela depreciação. 

Percebe-se que a variação ocorrida nos cinco governos pesquisados é limitada e 

corresponde a 8,36% sobre o percentual da RCL na média geral. Esta variação pouco 

representativa se deve ao pagamento da maioria das provisões de férias dos funcionários 

lotados na educação dentro dos exercícios respectivos.  
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Independente de a legislação atribuir o tratamento pelo regime de misto ao setor 

público, a informação da real aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, permite 

ao gestor público demonstrar a sociedade os recursos efetivamente despendidos para a 

educação. Os accruals utilizados não representam desembolsos imediatos, mas, um sacrifício 

de parcela do patrimônio público.  

As variações identificadas demonstram que o regime misto não evidencia efetivamente 

os gastos correspondentes a educação. Por sua vez, o regime de competência destaca os 

efeitos dos accruals sobre o percentual de despesas incorridas na educação dos governos 

municipais. 

Depreende-se que, os impactos foram limitados em termos percentuais, no entanto, 

demonstram que em todos os municípios pesquisados ocorreram aumentos no indicador fiscal 

da educação calculado em relação a RCL. Portanto, a variação identificada contribuirá no 

atendimento do limite fiscal da educação com maior facilidade pelos municípios. Isso 

demonstra que, a alteração do regime contábil evidencia efetivamente o sacrifício da parcela 

do patrimônio público com as atividades de educação. 

  

4.2.3 Despesa com saúde dos governos municipais 

 

De forma semelhante a educação, os municípios deverão observar o cumprimento do 

limite mínimo de gastos com saúde, conforme estabelece a Emenda Constitucional 29/2000 

em seu artigo 77, inciso III. 

Na Tabela 7, são evidenciadas as despesas dos governos municipais com ações e 

serviços públicos de saúde dentro do regime misto e de competência, utilizando-se para isto 

os valores correspondentes às provisões de férias, seus encargos sociais e depreciação. As 

variações identificadas referem-se ao confronto dos resultados nos dois regimes contábeis 

com a RCL. 
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Tabela 7 – Despesa com saúde nos regimes misto e competência dos governos municipais 
pesquisados (em milhares de Reais) 

Município  Exercício 
Regime 
Misto 

Provisão 
de 

Férias 
Depreciação 

Regime de 
Competência 

Percentual 
da RCL – 
Regime 
Misto 

Percentual 
da RCL – 
Regime de 

Competência 

Variação 
% 

2004 918 64 56 1.039 15,08 17,06 13,08 
2005 1.063 (35) 52 1.080 14,33 14,56 1,60 
2006 1.197 11 61 1.269 14,70 15,59 6,02 
2007 1.260 39 39 1.337 14,03 14,89 6,16 
2008 1.475 28 75 1.577 13,67 14,61 6,93 

Iporã do 
Oeste 

Média 1.183 21 57 1.260 14,36 15,34 6,82 
2004 1.597 - 43 1.640 10,97 11,27 2,71 
2005 2.049 1 47 2.097 13,51 13,83 2,36 
2006 1.843 33 51 1.927 11,13 11,64 4,56 
2007 2.402 43 54 2.499 12,81 13,33 4,04 
2008 2.667 (45) 59 2.680 11,83 11,89 0,51 

Itapiranga 

Média 2.111 7 51 2.169 12,05 12,39 2,82 
2004 708 9 72 790 20,64 23,02 11,54 
2005 824 16 72 912 19,95 22,08 10,73 
2006 819 7 72 898 18,52 20,32 9,73 
2007 912 (2) 79 989 18,30 19,83 8,38 
2008 1.149 (21) 46 1.173 18,95 19,36 2,14 

Santa 
Helena 

Média 882 2 68 953 19,27 20,92 8,58 
2004 1.100 17 48 1.164 19,56 20,71 5,86 
2005 1.410 (4) 76 1.482 21,38 22,49 5,16 
2006 1.577 (8) 108 1.678 22,29 23,71 6,38 
2007 1.469 8 109 1.585 18,48 19,95 7,91 
2008 1.920 (3) 149 2.066 20,40 21,95 7,60 

São João 
do Oeste 

Média 1.495 2 98 1.595 20,42 21,76 6,55 
2004 622 (4) 47 664 12,93 13,82 6,89 
2005 917 28 71 1.016 15,26 16,91 10,79 
2006 980 0 73 1.054 15,56 16,73 7,49 
2007 1.049 (8) 81 1.122 16,56 17,72 7,00 
2008 1.076 13 97 1.187 13,90 15,33 10,24 

Tunápolis 

Média 929 6 74 1.009 14,84 16,10 8,47 

 
Média 
Geral 

1.320 8 70 1.397 16,19 17,30 6,86 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No que se refere à despesa com saúde, verifica-se na Tabela 7 que em Iporã do Oeste 

ocorreu uma variação média de 6,82% em relação a sua RCL em todos os exercícios 

analisados em função das provisões de férias, encargos e depreciação, calculados nos 

Apêndices F e I.  

 No governo municipal de Itapiranga, as variações nos percentuais aplicados na saúde 

apresentados pelos dois regimes contábeis foram pequenas, com uma média anual de 2,82% 

do valor da RCL. Esta pequena variação é resultante do pagamento de significativos valores 

de férias nos exercícios e valor de depreciação reduzido em função da idade média dos bens 

permanentes. 
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 Verifica-se, por meio da Tabela 7, que em Santa Helena as variações nos percentuais 

aplicados nas ações e serviços de saúde entre os dois regimes contábeis foram significativos, 

apresentando uma média anual de 8,58% sobre o percentual da RCL. Destaca-se o exercício 

de 2008, com variação de 2,14%, representada pelo pagamento de parcela significativa dos 

saldos de provisões de férias e redução considerável do valor da despesa de depreciação. 

 Os impactos do regime de competência nas despesas com saúde do município de São 

João do Oeste foram idênticos nos cinco exercícios analisados, correspondendo a uma 

variação média de 6,55% sobre o percentual da RCL. Uma parcela significativa das provisões 

de férias foi efetivamente paga durante os exercícios. Essa variação resulta principalmente da 

despesa de depreciação dos bens do ativo imobilizado. 

 No governo municipal de Tunápolis a variação identificada nas despesas com saúde 

entre o regime misto e competência, correspondem a um percentual médio anual de 8,47%. 

Este percentual significativo é representado de um lado pelas provisões de férias não pagas 

nos exercícios correspondentes e pelo aumento anual dos valores de depreciação de bens 

permanentes utilizados nas ações e serviços de saúde. 

       Percebe-se de forma geral, que os impactos da aplicação do regime de competência 

para o cálculo dos percentuais aplicados em ações e serviços de saúde em alguns governos 

municipais são muito relevantes, não se refletindo esta realidade nos demais. No entanto os 

resultados comprovam que em todos os municípios o percentual de gastos com saúde 

aumentou com aplicação do regime de competência, impactados principalmente pelo 

pagamento parcial das férias dos funcionários lotados nas ações e serviços de saúde. 

Independente da representatividade dos resultados nos percentuais de despesas por 

meio dos dois regimes contábeis, a evidenciação correta dos recursos direcionados às ações e 

serviços de saúde, permitem ao gestor e cidadãos, identificar o esforço despendido pelo órgão 

público e o patrimônio comprometido para a execução destas ações e serviços. Assim como 

na educação, a mudança do regime contábil evidenciou este aumento do percentual de 

aplicação de recursos nas ações e serviços de saúde, demonstrando que ocorreu um sacrifício 

de parcela do patrimônio público não representado pelo desembolso financeiro, mas a 

diminuição da capacidade de geração de riqueza dos bens permanentes e aumento das 

obrigações. 
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4.2.4 Ativo permanente dos governos municipais  

 

Na Tabela 8 são evidenciados os impactos no ativo permanente dos governos 

municipais investigados. O confronto entre os regimes misto e competência, permitem a sua 

identificação ao longo dos exercícios analisados. 

 
Tabela 8 – Ativo Permanente nos regimes misto e competência dos governos municipais 
pesquisados (em milhares de Reais) 

Município Exercício Regime Misto Regime de Competência Variação % 
2004 3.066 1.955 (36,23) 
2005 3.749 2.356 (37,16) 
2006 4.817 3.104 (35,56) 
2007 5.542 3.402 (38,61) 
2008 7.410 4.800 (35,22) 

Iporã do Oeste 

Média 4.917 3.124 (36,47) 
2004 12.097 11.597 (4,13) 
2005 12.397 11.353 (8,42) 
2006 12.704 10.137 (20,21) 
2007 13.523 10.294 (23,88) 
2008 15.374 10.895 (29,13) 

Itapiranga 

Média 13.219 10.855 (17,88) 
2004 3.667 3.232 (11,84) 
2005 4.097 3.224 (21,29) 
2006 4.621 3.267 (29,30) 
2007 7.424 5.649 (23,91) 
2008 7.504 5.362 (28,54) 

Santa Helena 

Média 5.462 4.147 (24,08) 
2004 5.434 5.140 (5,41) 
2005 6.498 5.862 (9,79) 
2006 7.172 6.005 (16,26) 
2007 8.102 6.280 (22,49) 
2008 9.518 7.251 (23,81) 

São João do Oeste 

Média 7.345 6.108 (16,84) 
2004 2.121 1.779 (16,13) 
2005 2.725 1.905 (30,08) 
2006 3.472 1.951 (43,82) 
2007 4.260 2.145 (49,64) 
2008 6.272 3.550 (43,40) 

Tunápolis 

Média 3.770 2.266 (39,90) 
 Média Geral 6.943 5.300 (23,66) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Verifica-se na Tabela 8 a significativo impacto no ativo permanente de Iporã do Oeste, 

correspondendo a uma redução média de 36,47% com a utilização do regime de competência. 

A depreciação dos bens do ativo permanente e provisão para ajuste a valor recuperável dos 

créditos da divida ativa foram responsáveis por este impacto negativo. A correção de créditos 

também influenciou estas variações entre os regimes, de forma positiva, no entanto, é 
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significativamente inferior à depreciação e provisão para ajuste a valor recuperável em cada 

um dos exercícios, conforme demonstrado no Apêndice K.  

 No governo municipal de Itapiranga, identifica-se um impacto no ativo permanente ao 

longo dos cinco exercícios, correspondendo a uma redução média 17,88% no período 

analisado com a utilização do regime de competência. A depreciação dos bens do ativo 

permanente e provisão para ajuste a valor recuperável foram os elementos responsáveis pela 

maior parte desta variação ao longo do período, excedendo o valor da correção de créditos 

correspondentes à dívida ativa, de acordo com o Apêndice L. 

 De forma semelhante em Santa Helena, os impactos no ativo permanente 

correspondem em média à diminuição de 24,08% com a utilização do regime de competência. 

Assim como nos demais governos os resultados identificados ocorrem principalmente em 

função da depreciação dos bens do ativo permanente e provisão para ajuste a valor 

recuperável, conforme o Apêndice M. 

 No governo municipal de São João do Oeste os impactos nos elementos do ativo 

permanente, correspondem em média a uma redução de 16,84% nos cinco exercícios, 

representado pela depreciação, provisão para ajuste a valor recuperável e correção de créditos 

da dívida ativa do município, demonstrados no Apêndice N. 

 Verifica-se, na Tabela 8, que o governo municipal de Tunápolis apresentou o maior 

impacto no ativo permanente com a mudança do regime contábil, correspondente à redução 

média de 39,90% nos cinco exercícios. Esta redução ocorreu pela depreciação e provisão para 

ajuste a valor recuperável, superando o valor da correção de créditos da dívida ativa, de 

acordo com o Apêndice O.  

 Depreende-se que, nos cinco governos pesquisados os impactos no ativo permanente 

com a alteração do regime contábil foi muito significativa, representando em média 23,66%. 

O valor do ativo permanente sofreu uma redução pela depreciação de bens permanentes e 

provisão para ajuste a valor recuperável sobre a dívida ativa. No entanto esta redução foi 

parcialmente controlada pela correção de créditos da dívida ativa. 

Os impactos identificados entre os dois regimes contábeis continuarão ocorrendo nos 

próximos exercícios em proporções diferentes de acordo com o aumento ou diminuição dos 

valores investidos em bens móveis e imóveis, percentual de dívidas ativas inscritas, 

inadimplência da dívida ativa e percentual de correção desses créditos. 
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4.2.5 Passivo Financeiro dos governos municipais 

 

Na Tabela 9 são demonstrados os impactos no passivo financeiro, dos governos 

municipais pesquisados com o confronto dos regimes misto e competência. 

 

Tabela 9 - Passivo Financeiro nos regimes misto e competência dos governos municipais 
pesquisados (em milhares de Reais) 

Município Exercício Regime Misto Regime de Competência Variação % 
2004 15 76 407,94 
2005 20 92 354,10 
2006 183 293 59,87 
2007 452 633 40,04 
2008 1.734 1.957 12,90 

Iporã do Oeste 

Média 481 610 26,92 
2004 74 74 - 
2005 216 393 81,97 
2006 403 643 59,32 
2007 426 638 49,69 
2008 333 472 41,68 

Itapiranga 

Média 291 444 52,79 
2004 203 218 7,61 
2005 524 637 21,71 
2006 314 409 30,28 
2007 392 471 20,35 
2008 255 261 2,44 

Santa Helena 

Média 337 399 18,39 
2004 10 52 406,75 
2005 9 91 899,74 
2006 77 167 116,48 
2007 402 490 22,08 
2008 1.376 1.417 3,00 

São João do Oeste 

Média 375 444 18,33 
2004 68 56 (18,44) 
2005 70 130 86,13 
2006 462 554 19,85 
2007 417 442 6,10 
2008 516 617 19,74 

Tunápolis 

Média 307 360 17,40 
 Média Geral 358 451 26,08 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Destaca-se, na Tabela 9, os impactos no passivo financeiro do governo municipal de 

Iporã do Oeste. No período de 2004 a 2008, ocorreu uma redução anual significativa no 

confronto dos dois regimes contábeis, sendo que, em 2004 a variação foi de 407,94% e em 

2008 caiu para 12,90%. Essa diminuição originou-se do aumento significativo dos valores de 

restos a pagar, correspondentes a obras empenhadas no final dos exercícios e com recursos 

disponíveis para a execução nos exercícios subseqüentes. Desta forma, a diferença tornou-se 
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percentualmente menor, no entanto, os valores das provisões de férias e seus encargos 

aumentaram durante os exercícios. 

 Verifica-se que em Itapiranga o impacto médio no passivo financeiro representou 

52,79% nos exercícios analisados. Nesta análise devem ser considerados dois fatores: a 

ausência dos dados de 2004 e o aumento significativo durante os exercícios dos valores de 

restos a pagar, independente destes fatores, o impacto foi significativo em todos os exercícios. 

 Identifica-se, na Tabela 9, que em Santa Helena, os impactos ocorridos entre os dois 

regimes contábeis, apresentam dois momentos distintos. Os exercícios de 2005, 2006 e 2007, 

onde o percentual varia entre 20,35% e 30,28%, por outro lado, nos exercícios de 2004 e 2008 

o percentual de variação foi significativamente menor, correspondendo respectivamente a 

7,61% e 2,44%. Esses exercícios coincidem com o final de mandato dos gestores municipais, 

onde tradicionalmente ocorre uma maior preocupação com a gestão financeira e pagamento 

das férias e seus encargos. 

 No governo municipal de São João do Oeste, ocorreu um impacto significativo no 

passivo financeiro durante os dois primeiros exercícios com uma variação muito expressiva, 

diminuindo a partir do terceiro e encerrando o último exercício com 3,00 de variação na 

confrontação do regime misto com o regime de competência. De forma semelhante ao 

município de Iporã do Oeste, essa diminuição dos percentuais ocorreu nos últimos exercícios 

pelo aumento significativo dos valores de restos a pagar, originados do empenho de obras 

com recursos disponíveis para execução no exercício seguinte. Assim, independente do 

aumento dos valores das provisões de férias e seus encargos, os percentuais de variação 

diminuíram nos últimos dois exercícios. 

 Identifica-se, na Tabela 9, que em Tunápolis os impactos nos valores do passivo 

financeiro confrontando-se os dois regimes contábeis, comportam-se de forma variada. No 

exercício de 2004 existe uma variação negativa, representando um pagamento de saldos de 

provisões de férias e seus encargos dos exercícios anteriores, trata-se do último ano do 

mandato do gestor que normalmente acaba rescindindo alguns tipos de contratos temporários 

neste período e pagando os direitos acumulados destes servidores. Nos exercícios de 2005, 

2006 e 2008 o percentual do impacto aumentou consideravelmente devido às férias e seus 

encargos não pagos durante os exercícios. 

Em síntese, nos cinco governos municipais pesquisados os impactos no passivo 

financeiro com a alteração do regime contábil foram significativos, representando em média 

26,08%, são decorrentes das provisões de férias e seus encargos sociais e demonstram que o 

passivo financeiro é muito afetado com alteração do regime contábil. 
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Percebe-se que, independente das provisões de férias e encargos não serem 

representativas no cálculo do percentual da despesa com pessoal evidenciado na Tabela 5, 

causam um impacto significativo no valor do passivo financeiro dos governos municipais. 

 

4.2.6 Passivo Permanente dos governos municipais 

 

Na Tabela 10 são demonstrados os impactos no passivo permanente, resultantes do 

confronto dos regimes misto e competência nos governos municipais pesquisados. 

 

Tabela 10 - Passivo Permanente nos regimes misto e competência dos governos 
pesquisados (em milhares de Reais) 

Município Exercício Regime Misto Regime de Competência Variação % 
2004 166 192 16,24 
2005 411 455 10,52 
2006 240 304 26,47 
2007 140 231 64,84 
2008 117 241 105,98 

Iporã do Oeste 

Média 215 285 32,47 
2004 576 699 21,17 
2005 546 694 27,00 
2006 1.666 1.993 19,59 
2007 804 1.317 63,78 
2008 417 973 133,39 

Itapiranga 

Média 802 1.135 41,52 
2004 248 301 21,17 
2005 236 274 16,19 
2006 221 292 32,08 
2007 221 309 39,96 
2008 623 865 38,77 

Santa Helena 

Média 310 408 31,72 
2004 93 113 21,17 
2005 86 116 35,28 
2006 77 120 57,00 
2007 67 128 92,87 
2008 281 336 19,75 

São João do Oeste 

Média 121 163 34,98 
2004 1.148 1.316 14,66 
2005 1.130 1.339 18,48 
2006 880 1.253 42,47 
2007 712 1.287 80,88 
2008 1.062 1.913 80,15 

Tunápolis 

Média 986 1.422 44,16 
 Média Geral 487 682 40,22 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Inicialmente destacam-se, na Tabela 10, os impactos nos valores do passivo 

permanente de Iporã do Oeste, demonstrando uma evolução significativa nos percentuais ao 

longo dos cinco exercícios. A variação no confronto dos dois regimes se origina dos juros e 
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encargos da divida fundada. Percebe-se que, no exercício de 2005, ocorreu uma diminuição 

em relação aos demais exercícios em termos percentuais, isto se deve a incorporação de 

valores consideráveis originados de uma operação de crédito. De outro modo em 2008, o 

percentual de variação entre os dois regimes foi elevado devido a uma pequena amortização 

da dívida. 

 No governo municipal de Itapiranga os juros e encargos da dívida incorporados pelo 

regime de competência aumentaram significativamente o valor do passivo permanente, 

refletindo no aumento de 133,39% em 2008 e uma média anual de variação 41,52% entre os 

dois regimes contábeis. 

Dos cinco governos analisados, Santa Helena obteve o menor impacto no seu passivo 

permanente. No entanto, o percentual médio de variação nos cinco exercícios corresponde a 

31,72%, aumentando gradativamente nos últimos três exercícios em conseqüência da pequena 

amortização destacada no Apêndice C. 

No governo municipal de São João do Oeste, o impacto da alteração do regime 

contábil representa em média um 34,98% no seu passivo permanente. Apresenta uma série de 

aumentos no percentual de variação de 2004 a 2007. No exercício de 2008, esse percentual de 

variação diminui, no entanto, o valor da dívida fundada continua aumentando com a 

incorporação de nova operação de crédito como demonstrado no Apêndice C. 

 Por outro lado, em Tunápolis, os impactos da alteração do regime contábil vêm 

demonstrando um aumento ao longo dos exercícios. Inicialmente em 2004 o percentual de 

variação corresponde 14,66% e chegando ao final de 2008 em 80,15%. Desta forma, esse 

governo municipal apresentou o maior impacto médio no passivo permanente entre os cinco 

pesquisados. 

 Conclui-se, que os impactos da alteração do regime contábil no passivo financeiro dos 

cinco governos pesquisados são muito expressivos, com uma média geral correspondente a 

36,97% e originada da correção e juros da dívida fundada. Isto representa que o registro deste 

accrual impacta diretamente o patrimônio dos governos municipais e por isso é 

imprescindível o seu reconhecido nos exercícios pelo regime de competência. 

 

4.2.7 Saldo Patrimonial dos governos municipais 

 

Na Tabela 11 são demonstrados os impactos no saldo patrimonial, resultantes do 

confronto dos regimes misto e competência nos governos municipais pesquisados. 
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Tabela 11 – Saldo Patrimonial nos regimes misto e competência dos governos municipais 
pesquisados (em milhares de Reais) 

Município Exercício Regime Misto Regime de Competência Variação % 
2004 2.945 1.746 (40,70) 
2005 3.814 2.306 (39,55) 
2006 5.428 3.542 (34,75) 
2007 6.437 4.025 (37,47) 
2008 8.159 5.201 (36,25) 

Iporã do Oeste 

Média 5.357 3.364 (37,20) 
2004 11.738 11.116 (5,30) 
2005 12.344 10.975 (11,09) 
2006 11.395 8.262 (27,50) 
2007 13.171 9.217 (30,02) 
2008 16.926 11.752 (30,57) 

Itapiranga 

Média 13.115 10.264 (21,73) 
2004 3.623 3.121 (13,86) 
2005 4.057 3.033 (25,24) 
2006 4.842 3.323 (31,38) 
2007 7.933 5.990 (24,49) 
2008 7.358 4.969 (32,47) 

Santa Helena 

Média 5.563 4.087 (26,53) 
2004 5.623 5.267 (6,32) 
2005 7.093 6.344 (10,56) 
2006 7.887 6.587 (16,48) 
2007 9.219 7.246 (21,40) 
2008 9.975 7.612 (23,69) 

São João do Oeste 

Média 7.959 6.611 (16,94) 
2004 1.078 580 (46,18) 
2005 1.709 620 (63,70) 
2006 2.666 679 (74,52) 
2007 3.821 1.105 (71,08) 
2008 5.561 1.887 (66,08) 

Tunápolis 

Média 2.967 974 (67,16) 
 Média Geral 6.992 5.060 (27,63) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Por meio da Tabela 11, é possível identificar os impactos nos saldo patrimonial dos 

governos municipais, destacando-se São João do Oeste onde a média dos cinco exercícios 

corresponde a 16,94%, desta forma apresenta a menor variação no saldo patrimonial dos cinco 

governos investigados. Ao contrário, Tunápolis apresentou impactos mais significativos em 

sua estrutura patrimonial, representando uma variação média de 67,16%. Os governos 

municipais de Itapiranga, Santa Helena e Iporã do Oeste, apresentaram um percentual médio 

de variação no saldo patrimonial dos cinco exercícios de 21,73%, 26,53% e 37,20% 

respectivamente. 

Em síntese, os impactos no saldo patrimonial representam o resultado dos aumentos e 

diminuições provocadas pela alteração do regime contábil em toda a estrutura patrimonial, ou 

seja, as diminuições do ativo permanente, aumentos no passivo financeiro e passivo 

permanente, são refletidos nas alterações do saldo patrimonial. Os significativos percentuais 
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de variação identificados no saldo patrimonial dos municípios investigados demonstram que a 

alteração do regime contábil, de misto para competência impacta significativamente o 

reconhecimento e mensuração dos elementos que constituem o balanço patrimonial. 

Deprende-se que o saldo patrimonial dos próximos exercícios continuará a ser impactado em 

proporções distintas de acordo com as novas aquisições de bens ou diretos permanentes e 

incorporação de dividas passivas. 

 

4.2.8 Receitas dos governos municipais 

 

Na Tabela 12, são evidenciados os impactos nas receitas resultantes do confronto dos 

regimes misto e competência nos governos municipais pesquisados. 

 

Tabela 12 – Receitas nos regimes misto e competência dos governos municipais 
pesquisados (em milhares de Reais) 

Município Exercício Regime Misto Adições Exclusões Regime de 
Competência 

Variação 
% 

2004 6.254 47 56 6.246 (0,14) 
2005 7.942 42 382 7.601 (4,29) 
2006 8.987 78 69 8.996 0,10 
2007 9.744 75 72 9.747 0,03 
2008 12.777 130 50 12.857 0,63 

Iporã do Oeste 

Média 9.141 74 126 9.089 (0,56) 
2004 14.425 568 77 14.916 3,41 
2005 16.117 165 106 16.176 0,37 
2006 18.561 245 1.625 17.180 (7,44) 
2007 19.483 273 125 19.630 0,76 
2008 23.473 376 70 23.779 1,30 

Itapiranga 

Média 18.412 325 400 18.336 (0,41) 
2004 3.602 12 8 3.606 0,13 
2005 4.299 9 6 4.302 0,07 
2006 4.838 24 3 4.859 0,43 
2007 5.129 40 6 5.163 0,66 
2008 6.907 40 448 6.499 (5,90) 

Santa Helena 

Média 4.955 25 94 4.886 (1,39) 
2004 5.897 61 91 5.867 (0,51) 
2005 6.929 56 137 6.848 (1,17) 
2006 7.604 23 187 7.440 (2,16) 
2007 8.829 346 257 8.918 1,01 
2008 11.069 90 474 10.684 (3,47) 

São João do 
Oeste 

Média 8.065 115 229 7.951 (1,41) 
2004 5.175 20 344 4.850 (6,27) 
2005 5.805 108 49 5.864 1,02 
2006 6.577 49 18 6.609 0,48 
2007 6.810 62 31 6.841 0,45 
2008 9.239 84 500 8.823 (4,50) 

Tunápolis 

Média 6.721 65 188 6.597 (1,84) 
 Média Geral 9.459 121 208 9.372 (0,92) 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Verifica-se, na Tabela 12, impactos positivos e negativos ao longo dos cinco 

exercícios em todos os governos municipais analisados. As variações positivas são 

justificadas pelas adições representadas pela inscrição em dívida ativa, correção de créditos de 

dívida ativa, que correspondem a receitas não reconhecidas pelo regime misto. Por outro lado, 

as variações negativas são justificadas pelas exclusões das operações de crédito, amortização 

de empréstimos, recebimento de dívida ativa, multas, juros e encargos da dívida ativa, que 

correspondem às obrigações ou aos direitos originados em exercícios anteriores e 

reconhecidos como receitas pelo regime misto, conforme demonstrado nos Apêndices P, Q, 

R, S e T. 

 Desta forma os resultados sintetizados demonstram um pequeno impacto negativo no 

valor das receitas dos governos, representado por 0,92% em sua média geral. Destaca-se 

Itapiranga com uma redução média de 0,41% na receita. Os governos municipais de Iporã do 

Oeste, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, apresentaram uma redução média nos 

cinco exercícios de suas receitas de 0,56%, 1,39%, 1,41% e 1,84% respectivamente. 

 Independente dos pequenos impactos identificados na receita, o registro adequado das 

operações por meio do regime de competência permite avaliar a eficiência na gestão 

patrimonial. A interpretação das receitas unicamente no enfoque orçamentário pode gerar 

interpretações incorretas da gestão pública, como exemplo, o tratamento das operações de 

crédito como receitas e não como financiamento que diminui o saldo patrimonial do órgão 

público. De outro modo, por exemplo, a inscrição da dívida ativa provoca um aumento do 

saldo patrimonial, pois, originou uma receita e correspondente direito. 

 

4.2.9 Despesas dos governos municipais 

 

Na Tabela 13 são demonstrados os impactos nas despesas, resultantes do confronto 

dos regimes misto e competência nos governos municipais pesquisados. 
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Tabela 13 – Despesas nos regimes misto e competência dos governos municipais 
pesquisados (em milhares de Reais) 

Município Exercício Regime Misto Adições Exclusões Regime de Competência Variação 
% 

2004 4.655 372 671 4.357 (6,41) 
2005 5.083 341 946 4.478 (11,91) 
2006 8.555 461 1.397 7.619 (10,94) 
2007 9.017 429 867 8.578 (4,86) 
2008 11.438 582 2.053 9.967 (12,86) 

Iporã do Oeste 

Média 7.750 437 1.187 7.000 (9,68) 
2004 14.166 772 2.049 12.888 (9,02) 
2005 15.841 925 1.514 15.252 (3,72) 
2006 18.697 1.925 3.500 17.121 (8,43) 
2007 19.388 1.092 2.192 18.288 (5,67) 
2008 21.897 1.274 2.796 20.375 (6,95) 

Itapiranga 

Média 17.998 1.197 2.410 16.785 (6,74) 
2004 3.507 509 659 3.357 (4,28) 
2005 4.307 564 938 3.934 (8,68) 
2006 4.593 503 718 4.378 (4,69) 
2007 5.116 512 1.002 4.626 (9,58) 
2008 7.101 482 1.872 5.711 (19,58) 

Santa Helena 

Média 4.925 514 1.038 4.401 (10,64) 
2004 6.094 370 1.114 5.349 (12,22) 
2005 6.530 400 784 6.146 (5,88) 
2006 7.416 553 1.021 6.947 (6,32) 
2007 8.048 730 1.415 7.363 (8,51) 
2008 10.188 502 2.306 8.384 (17,71) 

São João do 
Oeste 

Média 7.655 511 1.328 6.838 (10,67) 
2004 5.160 571 1.170 4.561 (11,61) 
2005 5.776 689 777 5.688 (1,53) 
2006 6.237 900 1.015 6.123 (1,83) 
2007 6.395 760 740 6.415 0,31 
2008 8.811 1.040 2.300 7.550 (14,31) 

Tunápolis 

Média 6.476 792 1.200 6.068 (6,31) 

 Média 
Geral 

8.961 690 1.433 8.218 (8,29) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Destaca-se na Tabela 13 que os impactos nas despesas de todos os governos 

municipais pesquisados foram negativos, representando uma redução do valor das despesas 

com a utilização do regime de competência. Essas variações negativas são justificadas pelas 

exclusões das amortizações de dívidas, investimentos, concessão de empréstimos e 

financiamentos, compreendidos como pagamento de obrigações e aquisição de ativos 

permanentes no enfoque patrimonial. Por outro lado, uma parcela das variações negativas é 

compensada pelas adições correspondentes as despesas de depreciação, provisão para ajuste a 

valor recuperável, provisões de férias, encargos sociais sobre férias, juros e encargos da 

dívida passiva, que não foram reconhecidas como despesas pelo regime misto, conforme 

evidenciado nos Apêndices P, Q, R, S e T. 
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Portanto, os resultados sintetizados demonstram um impacto diminutivo no valor das 

despesas dos governos, correspondente a 8,29% em sua média geral. Os resultados 

encontrados são semelhantes nos governos municipais, correspondendo a uma redução média 

de 6,31% em Tunápolis, 6,74% em Itapiranga, 9,68% em Iporã do Oeste, 10,64 em Santa 

Helena e 10,67% no município de São João do Oeste. 

 Infere-se que os impactos identificados nas despesas, são significativos pelos 

percentuais encontrados e pela relevância do tratamento adequado de cada elemento. Assim, o 

regime de competência permite que os eventos sejam tratados corretamente, 

independentemente, do tratamento orçamentário, registrando as despesas não consideradas no 

regime misto, correspondentes as despesas com depreciação, provisões de férias, encargos, 

provisão para ajuste a valor recuperável, juros e encargos passivos. De outro modo, são 

eliminadas do resultado do exercício a amortização de dívidas passivas, investimentos, 

concessão de empréstimos e financiamentos que não correspondem a despesas, mas, 

eliminação de obrigações e aplicações em outros ativos. 

 

4.2.10 Resultado do exercício dos governos municipais 

 

Na Tabela 14, são apresentados os impactos no resultado do exercício, por meio do 

confronto dos regimes misto e competência nos governos municipais pesquisados. 
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Tabela 14 – Resultado do Exercício nos regimes misto e competência dos governos 
municipais pesquisados (em milhares de Reais) 

Município Exercício Regime Misto Regime de Competência Variação % 
2004 1.599 1.889 18,12 
2005 2.859 3.124 9,27 
2006 433 1.378 218,43 
2007 727 1.168 60,60 
2008 1.339 2.890 115,85 

Iporã do Oeste 

Média 1.391 2.090 50,19 
2004 259 2.028 683,07 
2005 276 925 235,44 
2006 (136) 59 143,51 
2007 95 1.342 1.316,99 
2008 1.576 3.404 116,00 

Itapiranga 

Média 414 1.552 274,92 
2004 94 249 164,18 
2005 (9) 368 4.322,75 
2006 245 481 96,41 
2007 13 537 4.188,53 
2008 (194) 788 506,45 

Santa Helena 

Média 30 485 1.525,18 
2004 (197) 518 363,47 
2005 399 702 75,92 
2006 188 492 161,73 
2007 781 1.555 99,20 
2008 881 2.300 161,11 

São João do Oeste 

Média 410 1.113 171,29 
2004 15 289 1.891,65 
2005 28 177 520,17 
2006 340 486 42,91 
2007 414 425 2,67 
2008 428 1.273 197,37 

Tunápolis 

Média 245 530 116,27 
 Média Geral 498 1.154 131,66 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Percebe-se que os impactos evidenciados, na Tabela 14, são significativos e no 

decorrer dos exercícios estes impactos em sua maioria são positivos, confirmando-se o mesmo 

comportamento nas médias dos cinco exercícios de todos os governos municipais 

pesquisados.  

Em Iporã do Oeste, os impactos no resultado dos exercícios são representados por 

variações positivas de 9,27% a 218,43% e com uma média nos cinco exercícios de 50,19%. O 

percentual de variação média foi obtido comparando-se a média dos valores nos dois regimes 

contábeis. Estes resultados oscilam em função das variações nos valores dos elementos de 

receita e despesa que são adicionados ou subtraídos ao longo dos exercícios. 

No governo municipal de Tunápolis as oscilações das adições e exclusões das receitas 

e despesas fizeram com que o resultado apresentasse variações positivas significativas durante 

os exercícios, entre 2,67% a 1.891,65% e com uma média nos cinco exercícios de 116,27%. 
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De forma semelhante, em São João do Oeste, os impactos da alteração do regime 

contábil, representam uma variação positiva nos resultados de 75,92% a 363,47%, 

demonstrando uma variação média 171,29% nos cinco exercícios. 

Por outro lado, em Itapiranga, os resultados encontrados demonstram impactos ainda 

mais significativos, atingindo uma variação de 1.316,99%, obtendo uma média dos cinco 

exercícios de 274,92% no resultado do exercício.  

Igualmente, no governo municipal Santa Helena, os impactos no resultado dos 

exercícios foram muito grandes, atingindo uma variação em 2007 de 4.188,53%. Assim, a 

variação média identifica nos cinco exercícios neste município corresponde a 1.525,18%. 

Infere-se que, os consideráveis aumentos ou diminuições no resultado dos exercícios 

são provenientes das diferentes formas de administrar o patrimônio dos governos municipais 

analisados, oscilando entre aumentos e diminuições de ativos e passivos. As realizações de 

diferentes operações no decorrer dos exercícios aumentam ou diminuem os resultados dos 

exercícios e, conseqüentemente, os valores do saldo patrimonial. Assim, os impactos 

identificados no resultado dos exercícios evidenciam a importância da alteração do regime 

misto para competência nos governos municipais pesquisados, permitindo uma identificação 

dos resultados genuinamente ocorridos e evolução na estrutura patrimonial. 

 

4.2.11 Síntese da análise descritiva dos governos municipais 

 

 Na Tabela 15 são sintetizados os impactos encontrados nas despesas com pessoal, 

educação e saúde, por meio do confronto dos regimes misto e competência nos governos 

municipais investigados.  

 
Tabela 15 – Síntese das variações médias nas despesas com pessoal, educação e saúde 
dos governos municipais pesquisados 

Município Despesa com Pessoal 
% 

Despesa com Educação 
% 

Despesa com Saúde 
% 

Iporã do Oeste 1,28 6,40 6,82 
Itapiranga 0,48 14,72 2,82 

Santa Helena 0,43 5,82 8,58 
São João do Oeste 0,51 5,17 6,55 

Tunápolis 0,71 12,69 8,47 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Identifica-se na Tabela 15 uma pequena variação média na despesa com pessoal, nos 

cinco exercícios dos governos municipais pesquisados.  Esta variação identificada entre 

0,43% a 1,28% demonstra que a alteração do regime contábil no registro das despesas com 
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pessoal, causa impactos limitados, não comprometendo os limites estabelecidos pela 

legislação. Paralelamente ao aspecto contábil do registro das provisões de férias e seus 

encargos sociais, o resultado encontrado demonstra que no contexto geral os municípios 

pesquisados efetuam o pagamento regular das férias e seus encargos. 

 Os percentuais de despesas com educação foram afetados significativamente nos cinco 

municípios. O percentual mínimo estabelecido pela legislação sofreu um acréscimo de 5,17% 

a 14,72%. É possível inferir que nos municípios pesquisados, a mudança na forma de 

contabilização contribui na evidenciação das despesas efetivamente incorridas na educação, 

isto permite que os municípios atendam os limites legais com maior facilidade, registrando as 

despesas pelo regime de competência. 

 Diante dos percentuais das despesas com saúde, percebe-se que, na maioria dos 

municípios, os aumentos foram significativos. Merece destaque, assim como na educação, que 

este aumento nos percentuais, amplia a capacidade de atendimento dos limites legais e 

demonstração para a sociedade das despesas efetivamente incorridas. 

  Na Tabela 16, é apresentada uma síntese dos impactos da alteração do regime contábil 

na estrutura patrimonial dos governos municipais pesquisados. 

 

Tabela 16 – Síntese das variações médias no balanço patrimonial dos governos 
municipais pesquisados 

Município Ativo Permanente 
% 

Passivo Financeiro 
% 

Passivo Permanente 
% 

Saldo Patrimonial 
% 

Iporã do Oeste (36,47) 26,92 32,47 (37,20) 
Itapiranga (17,88) 52,79 41,52 (21,73) 

Santa Helena (24,08) 18,39 31,72 (26,53) 
São João do Oeste (16,84) 18,33 34,98 (16,94) 

Tunápolis (39,90) 17,40 44,16 (67,16) 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 O resultado das variações médias demonstradas na Tabela 16 evidencia a redução do 

patrimônio de todos os governos municipais investigados, originados pela redução do ativo 

permanente, aumento do passivo financeiro e passivo permanente. Por sua vez, o saldo 

patrimonial aponta reduções significativas que variaram entre 16,94% a 67,16%. 

  Deprende-se que a partir da utilização do regime de competência os saldos 

patrimoniais dos municípios pesquisados poderão apresentar uma tendência de redução ao 

longo dos exercícios, motivado pela diminuição dos bens e direitos e aumento das obrigações.

 Na Tabela 17, demonstra uma síntese dos impactos da alteração do regime contábil na 

estrutura de resultados dos governos municipais analisados. 
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Tabela 17 – Síntese das variações médias na demonstração de resultados dos governos 
municipais pesquisados 

Município Receitas 
% 

Despesas 
% 

Resultado do Exercício 
% 

Iporã do Oeste (0,56) (9,68) 50,19 
Itapiranga (0,41) (6,74) 274,92 

Santa Helena (1,39) (10,64) 1.525,18 
São João do Oeste (1,41) (10,67) 171,29 

Tunápolis (1,84) (6,31) 116,27 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 A síntese das variações médias nas receitas evidencia uma pequena redução no 

percentual da receita, originado pelo equilíbrio entre os percentuais médios das adições e 

exclusões das receitas com a utilização do regime de competência. 

 Nas despesas, as variações médias foram mais significativas demonstrando que as 

adições foram menores que as exclusões pela utilização do regime de competência nesse 

período. 

 O resultado do exercício obteve variações médias muito diferentes entre os governos 

investigados, no entanto todas foram positivas, aumentando o resultado pelo regime de 

competência. Tais variações se devem as significativas diferenças entre as adições e exclusões 

nas receitas e despesas nos exercícios dos cinco municípios. 

Infere-se que os resultados dos exercícios nos governos municipais investigados possuem 

uma tendência de melhora com a utilização do regime de competência, sem representar 

necessariamente o aumento do saldo patrimonial. Isso se justifica pelo tratamento atribuído 

pela contabilidade pública na utilização de sistemas contábeis independentes, onde elementos 

como amortização de dívidas passivas, investimentos, concessão de empréstimos, 

recebimentos de dividas ativas, entre outros, são registrados no sistema patrimonial e 

evidenciados no balanço patrimonial pelo regime misto. No entanto, também são registradas 

como receitas e despesas no sistema orçamentário, o que justifica o aumento do resultado e 

diminuição do saldo patrimonial. Assim, devem ser excluídos da apuração do resultado do 

exercício, permitindo a evidenciação correta dos resultados pelo regime de competência. 

 

4.3 TESTES DE HIPÓTESES DOS RESULTADOS CONTÁBEIS DA ALTERAÇÃO DO 

REGIME MISTO E COMPETÊNCIA 

 

Para responder o problema da pesquisa, são analisados nessa seção os impactos no 

reconhecimento e mensuração da alteração do regime misto para regime de competência nas 

despesas executadas com pessoal, educação, na estrutura patrimonial e de resultados dos 
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governos municipais investigados. Para isso, foram testadas as dez hipóteses especificas 

propostas no estudo. 

Inicialmente, são apresentadas as hipóteses testadas e aceitas pelo teste t de média e 

posteriormente as hipóteses rejeitadas. 

 

4.3.1 Hipóteses rejeitadas no estudo 

 

Na Tabela 18 são apresentadas as hipóteses rejeitadas do estudo, correspondentes a H01 

e H08. 

 

Tabela 18 – Hipóteses aceitas no estudo 
Hipótese Variáveis t Sig. Status da hipótese 

DPRC e DPRM -1,759 ,091 Rejeitada 
H01 - Despesa com Pessoal 

DPRCLRC e DPRCLRM -1,839 ,078 Rejeitada 
H08 – Receita RRC/RRM 1,259 ,220 Rejeitada 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

A primeira hipótese específica testada analisou a despesa com pessoal e ficou assim 

definida: 

 

H01: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na despesa 

com pessoal dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

Esta hipótese foi testada por meio de dois conjuntos de variáveis. No primeiro 

conjunto, os resultados indicam uma interferência significativa entre a despesa com pessoal 

do regime de competência e regime misto (DPRC e DPRM), visto que o grau de significância 

encontrado representa 0,091.  

O segundo conjunto de variáveis utilizadas para testar H01 foram o percentual da 

despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida no regime de competência e no regime 

misto (DPRCLRC e DPRCLRM), da mesma forma obteve uma interferência significativa, 

apresentando um grau de significância de 0,078. Portanto, os resultados indicam a rejeição de 

H01, ou seja, não é possível afirmar que a mudança do regime contábil causa impacto na 

despesa com pessoal dos governos municipais investigados.  

Infere-se que o impacto da mudança do regime contábil não tenha sido significativo na 

despesa com pessoal em função das variações ocorridas ao longo do período analisado, 

ocorrendo variações positivas em alguns exercícios e negativas em outros, no que se refere às 
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provisões e pagamentos de férias e seus encargos. Desta forma, os valores das provisões 

identificadas pelo regime de competência não representaram um valor significativo em 

relação ao total das despesas com pessoal. 

A segunda hipótese especifica testada e rejeitada analisou a receita, sendo assim 

definida: 

 

H08: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na receita dos 

governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC.  

  

A hipótese univariada H08 foi testada utilizando-se o conjunto de variáveis 

correspondendo à receita no regime de competência e receita no regime misto (RRC e RRM). 

O grau de significância encontrado para este conjunto de variáveis foi de 0,220.  

Os resultados não permitem aceitar a hipótese especifica H08, pois, a mesma demonstra 

que a mudança dos regimes contábeis de misto para competência não causa impacto na receita 

dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - SC.  

É possível que a receita não tenha sido impactada na mudança de regime devido às 

adições representadas pelos valores inscritos em dívida ativa e correção de créditos, 

compensarem as exclusões formadas pelas operações de crédito, recebimentos de dívida ativa, 

amortização de empréstimos, multas, juros e encargos da divida ativa, ao longo dos períodos 

analisados. 

 

4.3.2 Hipóteses aceitas no estudo 

 

Na Tabela 19 apresentam-se as oito hipóteses específicas aceitas no estudo com a 

aplicação do teste t de média. 
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Tabela 19 – Hipóteses rejeitadas no estudo 
Hipótese Variáveis t Sig. Status da hipótese 

DERC/DERM -6,055 ,000 Aceita 
H02 – Despesa com Educação 

DERCLRC/DERCLRM -12,48 ,000 Aceita 
DSRC/DSRM -11,87 ,000 Aceita 

H03 – Despesa com Saúde 
DSRCLRC/DSRCLRM -8,873 ,000 Aceita 

APRC/APRM 8,168 ,000 Aceita 
BMIRC/BMIRM 9,256 ,000 Aceita H04 - Ativo Permanente 

CRC/CRM 2,033 ,053 Rejeitada 
H05 – Passivo Financeiro PFRC/PFRM -6,705 ,000 Aceita 
H06 – Passivo Permanente PPRC/PPRM -4,490 ,000 Aceita 
H07 – Saldo Patrimonial SPRC/SPRM 8,089 ,000 Aceita 
H09 – Despesa DRC/DRM 6,929 ,000 Aceita 
H010 – Resultado do Exercício RERC/RERM -6,078 ,000 Aceita 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A hipótese especifica H02, testou a despesa com educação e ficou assim definida: 

 

H02: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na despesa 

com educação dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

Essa hipótese foi testada utilizando-se dois conjuntos de variáveis. O primeiro 

conjunto indica um nível de significância nulo entre a despesa com educação do regime misto 

para o regime de competência (DERC e DERM). 

O segundo conjunto de variáveis utilizadas para testar H02 foram o percentual da 

despesa com educação sobre a receita corrente liquida no regime de competência e no regime 

misto (DERCLRC e DERCLRM), igualmente obteve uma interferência insignificante. 

Assim, os resultados indicam a aceitação de H02, ou seja, é possível afirmar que a 

mudança do regime contábil causa impacto na despesa com educação dos governos 

municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - SC.  

As despesas com educação foram impactadas significativamente pela alteração do 

regime contábil, presume-se que este impacto tenha ocorrido principalmente pelos 

significativos valores de depreciação incorridos nos períodos analisados em todos os governos 

municipais na área da educação. 

A hipótese testada para a despesa com saúde foi definida como H03:  

 

H03: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na despesa 

com saúde dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 
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Essa hipótese também foi testada utilizando-se dois conjuntos de variáveis. O primeiro 

conjunto indica uma significância nula entre a despesa com saúde do regime misto para o 

regime de competência (DSRC e DSRM). 

De forma semelhante, o segundo conjunto de variáveis utilizadas no teste de H03 

representadas pelo percentual da despesa com saúde sobre a receita corrente liquida no regime 

de competência e no regime misto (DSRCLRC e DSRCLRM), apresenta, da mesma forma, 

uma significância nula. 

Portanto, os resultados indicam a aceitação da hipótese específica H03. Assim, foi 

possível afirmar que a mudança do regime misto para competência causa impacto na despesa 

com saúde nos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - SC.  

Da mesma forma, como na educação, acredita-se que o impacto causado na mudança 

do regime contábil nas despesas com saúde tenha ocorrido principalmente em função das 

despesas de depreciação que foram significativas nos governos municipais analisados. 

A hipótese específica H04 testada analisou o ativo permanente e que corresponde: 

 

H04: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no ativo 

permanente dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H04 foi testada utilizando-se três conjuntos de variáveis. Dois apresentam significância 

nula, correspondendo aos impactos entre o ativo permanente no regime de competência e 

misto (APRC e APRM), bens móveis e imóveis no regime de competência e bens móveis e 

imóveis no regime misto (BMIRC e BMIRM). Entretanto o terceiro conjunto correspondente 

aos créditos no regime de competência e regime misto (CRC e CRM) apresentou um nível de 

significância de 0,053.  

Apesar da rejeição de um conjunto de variáveis, utilizando-se o nível de significância 

de 0,05, os resultados indicam a aceitação da hipótese especifica H04, permitindo afirmar que a 

mudança do regime misto para competência causa impacto na estrutura do ativo permanente 

dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - SC.  

Acredita-se que o impacto causado pela mudança do regime contábil no ativo 

permanente tenha ocorrido pelo registro da depreciação dos bens permanentes, correção dos 

créditos e provisão para ajuste a valor recuperável, ou seja, o ativo permanente foi diminuído 

pela depreciação e provisão para ajuste a valor recuperável e aumentado pela correção de 

créditos. 

A hipótese especifica H05 permitiu a análise do passivo financeiro e foi assim definida: 
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H05: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no passivo 

financeiro dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

A hipótese univariada H05 foi testada utilizando-se o conjunto de variáveis 

correspondendo ao passivo financeiro no regime de competência e passivo financeiro no 

regime misto (PFRC e PFRM). 

Recomenda-se a aceitação da hipótese especifica (H05), pois, a mesma permite afirmar 

que a mudança do regime misto para competência causa impacto na estrutura do passivo 

financeiro dos governos municipais objetos de investigação. 

Presume-se que o impacto da mudança do regime contábil no passivo financeiro foi 

significativo pela representatividade das provisões de férias e encargos a pagar em relação aos 

demais elementos que constituem este grupo. 

H06 analisou os impactos no passivo permanente e corresponde: 

  

H06: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no passivo 

permanente dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H06 foi testada utilizando-se o conjunto de variáveis correspondendo ao passivo 

permanente no regime de competência e passivo permanente no regime misto (PPRC e 

PPRM). Encontrou-se um nível de significância nulo entre as duas variáveis. Assim, é 

possível afirmar que a mudança do regime misto para competência causa impacto na estrutura 

do passivo permanente dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - 

SC.  

O passivo permanente constituído somente pela dívida fundada interna obteve um 

impacto significativo pela correção das dívidas nos períodos analisados. 

Na análise dos impactos no saldo patrimonial dos governos municipais, utilizou-se H07 

que compreende: 

 

H07: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no saldo 

patrimonial dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

Essa hipótese foi testada utilizando-se o conjunto de variáveis correspondendo ao 

saldo patrimonial no regime de competência e saldo patrimonial no regime misto (SPRC e 
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SPRM).  O nível de significância encontrado foi nulo na análise. Recomenda-se a aceitação 

de H07, pois, o resultado indica que é possível afirmar que a mudança do regime misto para 

competência causa impacto no saldo patrimonial dos governos municipais da microrregião de 

São Miguel do Oeste - SC.  

Possivelmente, o saldo patrimonial representado pela variação entre ativo real e 

passivo real sofreu impactos significativos em função das variações significativas ocorridas 

no ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente. 

Para analisar os impactos na despesa, foi utilizada H09 que foi assim definida: 

 

H09: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto na despesa dos 

governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

H09 foi testada por meio de um único conjunto de variáveis correspondendo as 

despesas no regime de competência e despesas no regime misto (DRC e DRM). O nível de 

significância nulo encontrado entre as variáveis permite aceitar H09 e concluir que a mudança 

do regime misto para competência causa impacto nas despesas dos governos municipais da 

microrregião de São Miguel do Oeste - SC.  

O impacto na despesa da alteração do regime contábil pode ser presumido em função 

da superioridade das exclusões representadas pela amortização da dívida passiva e 

investimentos, em relação às adições correspondentes a depreciação, provisões de férias, 

encargos, provisão para ajuste a valor recuperável, juros e encargos da dívida passiva em 

todos os períodos analisados. 

A última hipótese específica testada foi H010 que compreende: 

 

H010: A mudança do regime contábil de misto para competência causa impacto no resultado 

do exercício dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

 

No teste de H010 foi encontrado um nível de significância nulo entre as variáveis 

correspondendo ao resultado do exercício no regime de competência e resultado do exercício 

no regime misto (RERC e RERM). Por sua vez, indica-se a aceitação de H010, pois é possível 

afirmar que a mudança de regime contábil dentro do que foi proposto causa impacto no 

resultado do exercício dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste - SC.  

O resultado do exercício foi impactado significativamente pelas variações ocorridas 

entre as despesas executadas no regime misto e despesas efetivas incorridas pelo regime de 
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competência, eliminando-se do resultado os valores desembolsados no exercício e que 

correspondem a recursos que serão consumidos somente nos exercícios posteriores. 

  

4.3.3 Síntese dos testes de hipóteses 

 

No Quadro 10 é apresentada uma síntese do resultado das dez hipóteses específicas do 

estudo com a aplicação do teste t de média. 

 

Hipótese Status da hipótese 
H01 – Despesa com Pessoal Rejeitada 
H02 – Despesa com Educação Aceita 
H03 – Despesa com Saúde Aceita 
H04 - Ativo Permanente Aceita 
H05 – Passivo Financeiro Aceita 
H06 – Passivo Permanente Aceita 
H07 – Saldo Patrimonial Aceita 
H08 – Receita Rejeitada 
H09 – Despesa Aceita 
H010 – Resultado do Exercício Aceita 

Quadro 10: Resumo do resultado das hipóteses do estudo 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No Quadro 10 verifica-se que das dez hipóteses específicas definidas no estudo, foram 

rejeitadas H01 correspondente a despesa com pessoal e H08 que analisou o impacto da receita, 

pois o nível de significância identificado na aplicação do teste t de médias permitiu concluir 

que a mudança do regime contábil não causa impacto nas despesas com pessoal e na receita 

dos governos municipais investigados. 

Entretanto, oito hipóteses do estudo foram aceitas, pois apresentaram níveis de 

significância nula na aplicação do teste t de média em seus conjuntos de variáveis, permitem 

inferir que a mudança do regime contábil causa impacto nos governos municipais da 

microrregião de São Miguel do Oeste - SC.  

Sintetizando a análise dos resultados obtidos no teste das hipóteses por meio do teste t 

de média percebe-se que oitenta por cento das hipóteses foram aceitas. Portanto, deprende-se 

que H0 concernente a hipótese geral do estudo foi aceita parcialmente, pois, os impactos da 

mudança do regime misto para regime de competência não foram relevantes em H01 e H08 e 

foram significativos nas demais hipóteses da analise dos governos municipais da microrregião 

de São Miguel do Oeste - SC.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa realizada e recomendações 

para futuras pesquisas sobre o tema investigado.  

 

5.1. CONCLUSÕES  

 

Diante do cenário de harmonização das práticas contábeis brasileiras com os padrões 

internacionais e perspectiva da implementação do regime contábil de competência como 

mecanismo indispensável para a concretização deste processo, esta pesquisa objetivou 

analisar os impactos provenientes das mudanças no reconhecimento e mensuração na 

alteração do regime misto para regime de competência proposto pelo Estudo n° 14 do IFAC 

nas contas públicas dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

Para atingir o objetivo geral proposto no estudo foi aplicada a metodologia descritiva, 

com coleta de dados documentais, de abordagem quantitativa e de corte transversal. Os dados 

foram analisados inicialmente de forma descritiva e posteriormente aplicado o teste t de média 

dos cinco municípios durante o período de 2004 a 2008 para testar as dez hipóteses 

especificas do estudo, utilizando-se para isso do software SPSS for Windows. 

Diante disso, buscou-se responder os objetivos específicos do estudo que 

compreendem: 

 

a) identificar as propostas do Estudo n° 14 do IFAC para implementação do regime de 

competência no setor público. 

O estudo desenvolvido pelo IFAC tem por objetivo o apoio e orientação na mudança 

para o regime de competência. Para alcançar o primeiro objetivo específico, foram 

identificadas as propostas do Estudo n° 14 do IFAC para a implementação do regime de 

competência no setor público. Destacaram-se os procedimentos a serem utilizados e as 

características que os governos devem apresentar para facilitar o processo de implantação. 

Dos benefícios enumerados na utilização deste regime, destacam-se: a responsabilização na 

tomada de decisão, detalhamento dos relatórios, formação e identificação dos ativos e 

passivos, entre outros.  
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b) analisar o impacto do reconhecimento e mensuração na estrutura patrimonial e de 

resultados com a alteração do regime misto para regime de competência na contabilidade 

dos municípios da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

Os impactos foram significativos na estrutura patrimonial e de resultados e merecem 

ser destacados:  

O primeiro grupo analisado do balanço patrimonial corresponde ao ativo permanente, 

onde os impactos foram muito significativos correspondendo a uma diminuição média dos 

cinco municípios no período analisado de 23,66%.   

Os grupos do passivo igualmente apresentaram impactos significativos na alteração do 

regime contábil, correspondendo a aumentos médios gerais de 26,08% no passivo financeiro e 

40,22% no passivo permanente. De outro modo, o saldo patrimonial apresentou um impacto 

negativo de 27,63%, demonstrando uma significativa diminuição do patrimônio com a 

alteração para o regime de competência. 

Da estrutura de resultado a receita apresentou pequenos impactos com a alteração do 

regime contábil, demonstrando aumentos e diminuições ao longo dos cinco exercícios nos 

governos municipais investigados. A variação média geral corresponde a uma diminuição nas 

receitas de 0,92%. 

Ao contrário, os impactos nas despesas foram significativos, diminuindo ao longo dos 

cinco exercícios em todos os governos municipais. Os fatores que provocaram esta queda na 

despesa correspondem à exclusão dos investimentos, amortização de dívidas passivas, 

concessão de empréstimos e financiamentos. A variação média geral corresponde a uma 

diminuição nas despesas de 8,29%. 

Posteriormente, foram analisados os impactos da alteração do regime contábil no 

resultado do exercício, apresentando-se variações médias significativas ao longo dos cinco 

exercícios. Realizou-se uma análise em conjunto dos cinco governos municipais, foi 

identificado um aumento médio no resultado do exercício de 131,66% com a utilização do 

regime de competência. Este resultado final encontrado demonstra que o tratamento correto 

das despesas e receitas melhorou o resultado de todos os governos. Percebe-se que o 

tratamento de ativos e passivos, como receitas ou despesas comprometem totalmente a 

apuração correta dos resultados pelo regime misto. Portanto, para a apuração correta do 

resultado do exercício pelo regime de competência é necessário o registro dos acrruals e 

tratamento correto das despesas e receitas dentro do enfoque patrimonial, independente do 

tratamento orçamentário. 
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c) averiguar o impacto produzido pela alteração do regime misto para regime de 

competência nos indicadores fiscais de despesas com pessoal, educação e saúde 

dos municípios da microrregião de São Miguel do Oeste – SC. 

Os impactos foram limitados nos indicadores de despesas com pessoal, entretanto 

foram significativos nos indicadores de despesa com educação e saúde. 

Na análise do primeiro indicador, os impactos originados pela provisão de férias e seus 

encargos sociais aumentou na média geral 0,68% o percentual das despesas com pessoal dos 

governos municipais pesquisados. Nas despesas com educação, o impacto originado pela 

depreciação e provisão de férias e seus encargos sociais foi significativo, representando na 

média geral um aumento de 8,36%. Da mesma forma, os percentuais de despesas com saúde 

foram impactados significativamente pela depreciação, férias e seus encargos sociais, o que 

representou ao aumento de 6,86% na média geral. 

Para responder a questão da pesquisa, utilizou-se o teste de hipóteses com o objetivo 

de identificar o resultado da hipótese geral e das dez hipóteses específicas. 

Identificou-se que a hipótese geral do estudo foi aceita parcialmente, pois, foram 

aceitas oito hipóteses específicas, correspondentes a H02 – despesa com educação, H03 – 

despesa saúde, H04 – ativo permanente, H05 – passivo financeiro, H06 – passivo permanente, 

H07 – saldo patrimonial, H09 - despesa e H10 – resultado do exercício. De outro modo, foram 

rejeitadas duas hipóteses específicas, correspondentes a H01 – despesa com pessoal e H08 – 

receita. 

 Desta forma, apesar da aceitação somente parcial das hipóteses específicas, pode-se 

concluir que a alteração do regime contábil causou impacto significativo na estrutura 

patrimonial, de resultado e indicadores fiscais dos governos municipais objeto do estudo. 

Diante dos resultados encontrados, conclui-se quanto ao objetivo geral do estudo, que 

os impactos provenientes das mudanças no reconhecimento e mensuração da alteração do 

regime misto para o regime de competência proposto pelo Estudo n° 14 do IFAC nas contas 

públicas dos governos municipais da microrregião de São Miguel do Oeste – SC foram 

significativos na estrutura patrimonial, resultados e indicadores fiscais.  

Conclui-se também, que a evidenciação da informação contábil pelo regime de 

competência, permite aos usuários a identificação correta dos resultados dos exercícios e 

patrimônio dos órgãos públicos dentro do enfoque patrimonial. Diante dos resultados 

encontrados e confirmando-se na maioria dos municípios brasileiros, abre-se uma discussão 

política, quanto aos percentuais de recursos a serem destinados efetivamente a educação e 
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saúde, bem como o estabelecimento de metas para avaliação da evolução patrimonial 

esperada dos municípios. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES  

 

 Perante as limitações da pesquisa, apresentam-se recomendações para futuros estudos 

sobre a utilização do regime competência no setor público. Diante disto, recomenda-se: 

a) ampliar o número de municípios pesquisados, envolvendo diferentes regiões do 

Estado de Santa Catarina ou municípios em nível nacional, selecionando municípios que 

possuam controles e informações completas durante os períodos analisados; 

b) utilizar outros períodos de tempo, identificando as variações patrimoniais nos 

períodos posteriores à implantação do regime de competência; 

c) incluir municípios de grande porte, permitindo identificar se os impactos nestes 

municípios são semelhantes aos municípios de pequeno porte; e 

d) aplicar o regime de competência nos Estados, identificando os impactos nestes 

órgãos governamentais. 
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APÊNDICE A – Demonstrativo da dívida ativa dos governos municipais 

Município Exercício Saldo Inicial (-) 
 Recebimento 

(+)  
Inscrição 

(=) 
Saldo para Atualização 

(+)  
Correção 

(+) 
Juros 

(=) 
Saldo Final 

2004 67.148,80 31.136,04 31.034,21 67.046,97 8.327,23 8.045,64 83.419,84 
2005 83.419,84 27.612,25 30.244,12 86.051,71 1.032,62 10.326,21 97.410,54 
2006 97.410,54 38.666,76 59.184,79 117.928,57 4.528,46 14.151,43 136.608,45 
2007 136.608,45 54.384,47 48.716,34 130.940,32 10.134,78 15.712,84 156.787,94 

Iporã do Oeste 

2008 156.787,94 42.590,75 86.090,80 200.287,99 19.628,22 24.034,56 243.950,77 
2004 430.631,05 76.872,99 387.206,70 740.964,76 92.027,82 88.915,77 921.908,35 
2005 921.908,35 105.707,19 50.617,31 866.818,47 10.401,82 104.018,22 981.238,51 
2006 981.238,51 124.955,64 93.997,08 950.279,95 36.490,75 114.033,59 1.100.804,30 
2007 1.100.804,30 125.098,93 66.764,04 1.042.469,41 80.687,13 125.096,33 1.248.252,87 

Itapiranga 

2008 1.248.252,87 69.690,90 97.592,59 1.276.154,56 125.063,15 153.138,55 1.554.356,25 
2004 29.144,82 7.733,13 5.806,79 27.218,48 3.380,54 3.266,22 33.865,23 
2005 33.865,23 5.806,13 4.633,44 32.692,54 392,31 3.923,11 37.007,96 
2006 37.007,96 3.335,25 16.368,86 50.041,57 1.921,60 6.004,99 57.968,15 
2007 57.968,15 6.026,45 24.935,36 76.877,06 5.950,28 9.225,25 92.052,60 

Santa Helena 

2008 92.052,60 14.385,84 19.225,86 96.892,62 9.495,48 11.627,11 118.015,21 
2004 31.147,90 18.814,25 46.372,45 58.706,10 7.291,30 7.044,73 73.042,13 
2005 73.042,13 21.766,41 43.177,98 94.453,70 1.133,44 11.334,44 106.921,59 
2006 106.921,59 26.520,47 8.576,08 88.977,20 3.416,72 10.677,26 103.071,19 
2007 103.071,19 42.835,85 279.441,29 339.676,63 26.290,97 40.761,20 406.728,79 

São João do Oeste 

2008 406.728,79 56.807,67 10.876,56 360.797,68 35.358,17 43.295,72 439.451,58 
2004 43.995,78 5.914,97 8.619,11 46.699,92 5.800,13 5.603,99 58.104,04 
2005 58.104,04 6.200,08 89.741,82 141.645,78 1.699,75 16.997,49 160.343,02 
2006 160.343,02 6.529,28 21.539,45 175.353,19 6.733,56 21.042,38 203.129,14 
2007 203.129,14 7.871,36 19.203,61 214.461,39 16.599,31 25.735,37 256.796,07 

Tunápolis 

2008 256.796,07 32.581,58 29.082,63 253.297,12 24.823,12 30.395,65 308.515,89 
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APÊNDICE B - Demonstrativo de cálculo da provisão para ajuste a valor recuperável dos governos municipais 

Município Exercício 
A) 

Saldo Inicial 
B) 

Recebimento 

C) 
Recebimento  

da 
Dívida % (C=B÷A)  

D) 
Recebimento 
médio dos 3  

últimos exercícios 

E) 
% da provisão 

F)  
Saldo Final 

(Apêndice – A) 

G)  
Total 

da  
provisao 

H) 
Valor a 

registrar da  
provisão 

Iporã do Oeste 2004 67.148,80 31.136,04 46,37%      
  2005 83.419,84 27.612,25 33,10%      
  2006 97.410,54 38.666,76 39,69% 39,72% 60,28% 136.608,45 82.345,89 82.345,89 
  2007 136.608,45 54.384,47 39,81% 37,54% 62,46% 156.787,94 97.937,35 15.591,46 
  2008 156.787,94 42.590,75 27,16% 35,56% 64,44% 243.950,77 157.210,28 59.272,93 
Itapiranga 2004 430.631,05 76.872,99 17,85%      
  2005 921.908,35 105.707,19 11,47%      
  2006 981.238,51 124.955,64 12,73% 14,02% 85,98% 1.100.804,30 946.501,44 946.501,44 
  2007 1.100.804,30 125.098,93 11,36% 11,85% 88,15% 1.248.252,87 1.100.272,78 153.771,35 
  2008 1.248.252,87 69.690,90 5,58% 9,89% 90,11% 1.554.356,25 1.400.568,88 300.296,10 
Santa Helena 2004 29.144,82 7.733,13 26,53%      
  2005 33.865,23 5.806,13 17,14%      
  2006 37.007,96 3.335,25 9,01% 17,56% 82,44% 57.968,15 47.786,91 47.786,91 
  2007 57.968,15 6.026,45 10,40% 12,18% 87,82% 92.052,60 80.836,54 33.049,63 
  2008 92.052,60 14.385,84 15,63% 11,68% 88,32% 118.015,21 104.232,51 23.395,97 
São João do Oeste 2004 31.147,90 18.814,25 60,40%      
  2005 73.042,13 21.766,41 29,80%      
  2006 106.921,59 26.520,47 24,80% 38,34% 61,66% 103.071,19 63.558,36 63.558,36 
  2007 103.071,19 42.835,85 41,56% 32,05% 67,95% 406.728,79 276.354,66 212.796,30 
  2008 406.728,79 56.807,67 13,97% 26,78% 73,22% 439.451,58 321.780,93 45.426,27 
Tunápolis 2004 43.995,78 5.914,97 13,44%      
  2005 58.104,04 6.200,08 10,67%      
  2006 160.343,02 6.529,28 4,07% 9,40% 90,60% 203.129,14 184.043,72 184.043,72 
  2007 203.129,14 7.871,36 3,88% 6,21% 93,79% 256.796,07 240.859,50 56.815,78 
  2008 256.796,07 32.581,58 12,69% 6,88% 93,12% 308.515,89 287.295,29 46.435,80 
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APÊNDICE C – Demonstrativo da dívida fundada dos governos municipais 

Município Exercício 
Saldo 
Inicial 

(-) 
Amortização 

(+) 
Operação de Crédito/Incorp. de 

Dividas 

(=) 
Saldo para 
Atualização 

(+) 
Correção 

(+) 
Juros 

(=) 
Saldo Final 

2004 172.900,05 14.043,25 - 158.856,80 19.730,01 13.899,97 192.486,78 
2005 192.486,78 97.523,10 318.500,00 413.463,68 4.961,56 36.178,07 454.603,32 
2006 454.603,32 184.829,13 - 269.774,19 10.359,33 23.605,24 303.738,76 
2007 303.738,76 105.255,00 - 198.483,76 15.362,64 17.367,33 231.213,73 

Iporã do Oeste 

2008 231.213,73 27.647,10 - 203.566,63 19.949,53 17.812,08 241.328,24 
2004 597.311,30 85.641,22 64.817,41 576.487,49 71.599,75 50.442,66 698.529,89 
2005 698.529,89 173.921,94 106.333,29 630.941,24 7.571,29 55.207,36 693.719,90 
2006 693.719,90 402.391,61 1.500.000,00 1.791.328,29 61.442,56 140.261,00 1.993.031,85 
2007 1.993.031,85 862.150,99 - 1.130.880,86 87.530,18 98.952,08 1.317.363,11 

Itapiranga 

2008 1.317.363,11 496.733,38 - 820.629,73 80.421,71 71.805,10 972.856,55 
2004 326.243,96 77.987,47 - 248.256,49 30.833,46 21.722,44 300.812,39 
2005 300.812,39 51.186,23 - 249.626,16 2.995,51 21.842,29 274.463,96 
2006 274.463,96 15.285,46 - 259.178,50 9.952,45 22.678,12 291.809,08 
2007 291.809,08 26.382,70 - 265.426,38 20.544,00 23.224,81 309.195,18 

Santa Helena 

2008 309.195,18 13.559,74 433.699,02 729.334,46 71.474,78 63.816,77 864.626,01 
2004 99.512,13 6.348,28 - 93.163,85 11.570,95 8.151,84 112.886,64 
2005 112.886,64 7.562,18 - 105.324,46 1.263,89 9.215,89 115.804,24 
2006 115.804,24 9.025,84 - 106.778,40 4.100,29 9.343,11 120.221,80 
2007 120.221,80 10.011,47 - 110.210,33 8.530,28 9.643,40 128.384,01 

São João do 
Oeste 

2008 128.384,01 23.416,85 178.543,62 283.510,78 27.784,06 24.807,19 336.102,04 
2004 809.553,30 49.847,85 326.328,84 1.086.034,29 134.885,46 95.028,00 1.315.947,75 
2005 1.315.947,75 138.871,29 40.796,59 1.217.873,05 14.614,48 106.563,89 1.339.051,42 
2006 1.339.051,42 226.030,35 - 1.113.021,07 42.740,01 97.389,34 1.253.150,42 
2007 1.253.150,42 147.959,73 - 1.105.190,69 85.541,76 96.704,19 1.287.436,63 

Tunápolis 

2008 1.287.436,63 98.928,98 424.830,00 1.613.337,65 158.107,09 141.167,04 1.912.611,79 
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APÊNDICE D – Demonstrativo da provisão/pagamento de férias e encargos sociais nos governos municipais 

Município Exercício Férias Adicional  
1/3 Férias 

Total  
Férias 

Encargos Férias 
 Pagas 

Encargos 
 Pagos 

Provisões  
a pagar 

Encargos  
a pagar 

2004 136.033,75 45.344,58 181.378,33 38.089,45 131.053,93 27.521,33 50.324,40 10.568,12 
2005 141.754,56 47.251,52 189.006,08 39.691,28 179.775,63 37.752,88 9.230,45 1.938,39 
2006 163.861,24 54.620,41 218.481,66 45.881,15 187.360,71 39.345,75 31.120,95 6.535,40 
2007 188.591,83 62.863,94 251.455,77 52.805,71 192.523,89 40.430,02 58.931,88 12.375,70 

Iporã do Oeste 

2008 218.899,32 72.966,44 291.865,76 61.291,81 256.675,26 53.901,80 35.190,50 7.390,01 
2004 - - - - - - - - 
2005 326.462,81 108.820,94 435.283,74 91.409,59 288.901,11 60.669,23 146.382,63 30.740,35 
2006 415.959,57 138.653,19 554.612,76 116.468,68 503.229,12 105.678,12 51.383,64 10.790,56 
2007 492.604,62 164.201,54 656.806,16 137.929,29 679.571,84 142.710,09 (22.765,68) (4.780,79) 

Itapiranga 

2008 568.882,75 189.627,58 758.510,33 159.287,17 818.736,57 171.934,68 (60.226,24) (12.647,51) 
2004 66.886,93 22.295,64 89.182,58 18.728,34 76.449,04 16.054,30 12.733,54 2.674,04 
2005 75.038,56 25.012,85 100.051,41 21.010,80 18.847,13 3.957,90 81.204,28 17.052,90 
2006 93.720,11 31.240,04 124.960,14 26.241,63 140.348,32 29.473,15 (15.388,18) (3.231,52) 
2007 100.284,70 33.428,23 133.712,94 28.079,72 146.378,75 30.739,54 (12.665,81) (2.659,82) 

Santa Helena 

2008 114.029,81 38.009,94 152.039,75 31.928,35 212.796,89 44.687,35 (60.757,14) (12.759,00) 
2004 111.425,72 37.141,91 148.567,62 31.199,20 114.311,32 24.005,38 34.256,30 7.193,82 
2005 129.355,86 43.118,62 172.474,48 36.219,64 138.760,02 29.139,60 33.714,46 7.080,04 
2006 145.403,59 48.467,86 193.871,46 40.713,01 187.447,19 39.363,91 6.424,27 1.349,10 
2007 145.909,05 48.636,35 194.545,40 40.854,53 195.661,80 41.088,98 (1.116,40) (234,44) 

São João do Oeste 

2008 161.682,80 53.894,27 215.577,06 45.271,18 254.785,11 53.504,87 (39.208,05) (8.233,69) 
2004 86.087,84 28.695,95 114.783,78 24.104,59 125.160,72 26.283,75 (10.376,94) (2.179,16) 
2005 114.652,35 38.217,45 152.869,80 32.102,66 92.665,17 19.459,69 60.204,63 12.642,97 
2006 133.442,81 44.480,94 177.923,74 37.363,99 151.931,55 31.905,63 25.992,19 5.458,36 
2007 148.632,98 49.544,33 198.177,30 41.617,23 252.972,34 53.124,19 (54.795,04) (11.506,96) 

Tunápolis 

2008 169.315,66 56.438,55 225.754,22 47.408,39 162.643,71 34.155,18 63.110,51 13.253,21 
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APÊNDICE E – Demonstrativo da provisão/pagamento de férias e encargos sociais dos governos municipais na educação 

Município Exercício Férias Adicional  
1/3 Férias 

Total  
Férias 

Encargos Férias 
 Pagas 

Encargos 
 Pagos 

Provisões  
a pagar 

Encargos  
a pagar 

2004 44.387,05 14.795,68 59.182,73 12.428,37 48.780,00 10.243,80 10.402,73 2.184,57 
2005 51.654,36 17.218,12 68.872,48 14.463,22 50.686,36 10.644,14 18.186,12 3.819,09 

2006 65.049,54 21.683,18 86.732,71 18.213,87 72.830,70 15.294,45 13.902,01 2.919,42 
2007 75.264,54 25.088,18 100.352,71 21.074,07 85.223,09 17.896,85 15.129,62 3.177,22 

Iporã do Oeste 

2008 89.535,78 29.845,26 119.381,04 25.070,02 106.079,43 22.276,68 13.301,61 2.793,34 
2004 - - - - - - - - 
2005 144.431,00 48.143,67 192.574,67 40.440,68 65.353,02 13.724,13 127.221,65 26.716,55 
2006 171.092,13 57.030,71 228.122,84 47.905,80 229.200,16 48.132,03 (1.077,32) (226,24) 
2007 182.123,95 60.707,98 242.831,94 50.994,71 317.779,23 66.733,64 (74.947,29) (15.738,93) 

Itapiranga 

2008 199.341,92 66.447,31 265.789,23 55.815,74 273.632,56 57.462,84 (7.843,33) (1.647,10) 
2004 20.333,74 6.777,91 27.111,65 5.693,45 21.775,44 4.572,84 5.336,21 1.120,60 
2005 25.146,97 8.382,32 33.529,29 7.041,15 7.549,88 1.585,47 25.979,41 5.455,68 
2006 29.502,13 9.834,04 39.336,18 8.260,60 42.157,26 8.853,02 (2.821,08) (592,43) 
2007 32.399,08 10.799,69 43.198,77 9.071,74 41.525,04 8.720,26 1.673,73 351,48 

Santa Helena 

2008 39.594,41 13.198,14 52.792,54 11.086,43 59.827,48 12.563,77 (7.034,94) (1.477,34) 
2004 41.164,82 13.721,61 54.886,43 11.526,15 47.956,81 10.070,93 6.929,62 1.455,22 
2005 48.160,90 16.053,63 64.214,53 13.485,05 46.460,53 9.756,71 17.754,00 3.728,34 
2006 54.127,06 18.042,35 72.169,41 15.155,58 69.568,62 14.609,41 2.600,79 546,17 
2007 51.909,23 17.303,08 69.212,31 14.534,58 75.728,20 15.902,92 (6.515,89) (1.368,34) 

São João do 
Oeste 

2008 54.415,67 18.138,56 72.554,23 15.236,39 84.798,59 17.807,70 (12.244,36) (2.571,32) 
2004 28.242,15 9.414,05 37.656,19 7.907,80 39.813,52 8.360,84 (2.157,33) (453,04) 

2005 37.446,91 12.482,30 49.929,21 10.485,13 35.127,34 7.376,74 14.801,87 3.108,39 
2006 45.761,10 15.253,70 61.014,79 12.813,11 57.122,91 11.995,81 3.891,88 817,30 

2007 49.713,62 16.571,21 66.284,82 13.919,81 104.392,88 21.922,50 (38.108,06) (8.002,69) 

Tunápolis 

2008 58.288,17 19.429,39 77.717,56 16.320,69 34.195,17 7.180,99 43.522,39 9.139,70 
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APÊNDICE F – Demonstrativo da provisão/pagamento de férias e encargos sociais dos governos municipais na saúde 

Município Exercício Férias Adicional  
1/3 Férias 

Total  
Férias 

Encargos Férias 
 Pagas 

Encargos 
 Pagos 

Provisões  
a pagar 

Encargos  
a pagar 

2004 52.249,37 17.416,46 69.665,83 14.629,82 16.805,23 3.529,10 52.860,60 11.100,73 
2005 47.607,31 15.869,10 63.476,42 13.330,05 92.435,21 19.411,39 (28.958,79) (6.081,35) 

2006 49.500,98 16.500,33 66.001,31 13.860,27 57.011,17 11.972,35 8.990,14 1.887,93 
2007 56.572,53 18.857,51 75.430,03 15.840,31 43.101,57 9.051,33 32.328,46 6.788,98 

Iporã do Oeste 

2008 63.717,16 21.239,05 84.956,22 17.840,81 62.215,34 13.065,22 22.740,88 4.775,58 
2004 - - - -  - - - 
2005 86.364,96 28.788,32 115.153,28 24.182,19 114.023,75 23.944,99 1.129,53 237,20 
2006 102.327,20 34.109,07 136.436,27 28.651,62 108.771,68 22.842,05 27.664,59 5.809,56 
2007 123.988,05 41.329,35 165.317,40 34.716,65 129.732,80 27.243,89 35.584,60 7.472,77 

Itapiranga 

2008 142.212,15 47.404,05 189.616,20 39.819,40 226.977,67 47.665,31 (37.361,47) (7.845,91) 
2004 14.612,45 4.870,82 19.483,26 4.091,48 11.698,71 2.456,73 7.784,55 1.634,76 
2005 15.190,98 5.063,66 20.254,64 4.253,47 7.004,53 1.470,95 13.250,11 2.782,52 
2006 19.510,75 6.503,58 26.014,33 5.463,01 19.953,12 4.190,16 6.061,21 1.272,85 
2007 17.838,23 5.946,08 23.784,31 4.994,70 25.477,43 5.350,26 (1.693,12) (355,56) 

Santa Helena 

2008 20.196,35 6.732,12 26.928,46 5.654,98 44.240,18 9.290,44 (17.311,72) (3.635,46) 
2004 25.492,60 8.497,53 33.990,14 7.137,93 20.243,55 4.251,15 13.746,59 2.886,78 
2005 29.346,53 9.782,18 39.128,71 8.217,03 42.128,35 8.846,95 (2.999,64) (629,92) 
2006 32.227,43 10.742,48 42.969,91 9.023,68 49.311,47 10.355,41 (6.341,56) (1.331,73) 
2007 30.308,09 10.102,70 40.410,78 8.486,26 34.123,11 7.165,85 6.287,67 1.320,41 

São João do 
Oeste 

2008 33.931,54 11.310,51 45.242,05 9.500,83 47.689,69 10.014,83 (2.447,64) (514,00) 
2004 25.188,26 8.396,09 33.584,34 7.052,71 36.937,90 7.756,96 (3.353,56) (704,25) 

2005 34.289,29 11.429,76 45.719,05 9.601,00 22.719,17 4.771,03 22.999,88 4.829,97 
2006 38.295,82 12.765,27 51.061,09 10.722,83 50.786,53 10.665,17 274,56 57,66 

2007 43.418,88 14.472,96 57.891,83 12.157,29 64.135,91 13.468,54 (6.244,08) (1.311,26) 

Tunápolis 

2008 46.631,80 15.543,93 62.175,73 13.056,90 51.490,40 10.812,98 10.685,33 2.243,92 
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APÊNDICE G – Demonstrativo da despesa com depreciação e depreciação acumulada nos governos municipais 

Município Exercício Saldo  
Inicial 

(+)  
Despesa de Depreciação 

Móveis 

(+) 
Despesa de Depreciação 

Imóveis 
(=)  

Depreciação Acumulada 
2004 849.401,89 173.670,15 104.082,47 1.127.154,51 
2005 1.127.154,51 184.163,55 104.082,47 1.415.400,53 
2006 1.415.400,53 202.873,50 104.082,47 1.722.356,50 
2007 1.722.356,50 205.164,90 104.082,47 2.031.603,87 

Iporã do Oeste 

2008 2.031.603,87 337.967,05 104.082,47 2.473.653,39 
2004 - 327.441,05 322.022,17 649.463,22 
2005 649.463,22 361.828,11 322.780,93 1.334.072,26 
2006 1.334.072,26 390.290,77 324.144,76 2.048.507,78 
2007 2.048.507,78 437.437,67 341.743,32 2.827.688,78 

Itapiranga 

2008 2.827.688,78 533.041,47 361.523,04 3.722.253,28 
2004 - 289.070,61 151.864,13 440.934,74 
2005 440.934,74 289.070,61 151.864,13 881.869,47 
2006 881.869,47 289.070,61 151.864,13 1.322.804,21 
2007 1.322.804,21 298.305,12 151.864,13 1.772.973,46 

Santa Helena 

2008 1.772.973,46 229.710,15 166.968,93 2.169.652,54 
2004 - 223.985,21 84.581,38 308.566,59 
2005 308.566,59 262.913,13 86.169,03 657.648,75 
2006 657.648,75 381.814,84 86.169,03 1.125.632,63 
2007 1.125.632,63 405.165,58 95.049,71 1.625.847,91 

São João do Oeste 

2008 1.625.847,91 356.852,80 95.049,71 2.077.750,42 
2004 - 283.550,70 70.084,31 353.635,02 
2005 353.635,02 406.885,88 87.737,10 848.257,99 
2006 848.257,99 457.026,15 87.737,10 1.393.021,24 
2007 1.393.021,24 499.373,92 87.737,10 1.980.132,25 

Tunápolis 

2008 1.980.132,25 529.717,70 87.737,10 2.597.587,04 

 
 
 
 
 
 
 



      131 
 

 

APÊNDICE H - Demonstrativo da despesa de depreciação dos governos municipais na educação 

Município Exercício Despesa de Depreciação 
Móveis 

Despesa de Depreciação 
Imóveis 

(=) Total 
Despesa de Depreciação 

2004 55.292,86 23.365,62 78.658,48 
2005 58.422,44 23.365,62 81.788,06 

2006 64.312,15 23.365,62 87.677,77 
2007 66.899,55 23.365,62 90.265,17 

Iporã do Oeste 

2008 82.457,13 23.365,62 105.822,75 
2004 212.157,86 208.646,82 420.804,69 
2005 241.357,71 215.311,26 456.668,97 
2006 268.340,53 222.862,50 491.203,04 
2007 295.065,70 230.516,81 525.582,51 

Itapiranga 

2008 340.269,27 230.779,76 571.049,02 
2004 63.241,83 24.876,30 88.118,12 
2005 63.241,83 24.876,30 88.118,12 
2006 63.241,83 24.876,30 88.118,12 
2007 63.644,54 24.876,30 88.520,83 

Santa Helena 

2008 25.607,24 29.031,20 54.638,43 
2004 49.178,68 50.189,68 99.368,36 
2005 52.363,10 51.484,28 103.847,37 
2006 55.660,52 51.484,28 107.144,79 
2007 56.958,52 55.953,50 112.912,02 

São João do Oeste 

2008 67.485,53 55.953,50 123.439,03 
2004 66.907,27 51.113,48 118.020,75 

2005 97.572,09 68.766,26 166.338,35 
2006 127.720,00 68.766,26 196.486,26 

2007 148.970,91 68.766,26 217.737,17 

Tunápolis 

2008 156.768,62 68.766,26 225.534,89 
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APÊNDICE I - Demonstrativo da despesa de depreciação dos governos municipais na saúde 

Município Exercício Despesa de Depreciação 
Móveis 

Despesa de Depreciação 
Imóveis 

(=) Total 
Despesa de Depreciação 

2004 56.165,09 - 56.165,09 
2005 52.044,19 - 52.044,19 

2006 61.174,62 - 61.174,62 
2007 38.513,63 - 38.513,63 

Iporã do Oeste 

2008 74.680,54 - 74.680,54 
2004 21.831,12 21.469,83 43.300,95 
2005 24.835,79 22.155,60 46.991,40 
2006 27.612,34 22.932,63 50.544,97 
2007 30.362,37 23.720,26 54.082,63 

Itapiranga 

2008 35.013,83 23.747,32 58.761,15 
2004 59.036,93 13.294,10 72.331,03 
2005 59.036,93 13.294,10 72.331,03 
2006 59.036,93 13.294,10 72.331,03 
2007 65.217,13 13.294,10 78.511,23 

Santa Helena 

2008 32.266,13 13.294,10 45.560,23 
2004 47.826,75 - 47.826,75 
2005 76.389,55 - 76.389,55 
2006 108.300,31 - 108.300,31 
2007 108.535,51 - 108.535,51 

São João do Oeste 

2008 148.905,21 - 148.905,21 
2004 42.832,69 4.068,74 46.901,43 

2005 67.083,18 4.068,74 71.151,92 
2006 69.038,97 4.068,74 73.107,71 

2007 76.893,77 4.068,74 80.962,50 

Tunápolis 

2008 93.207,56 4.068,74 97.276,29 
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APÊNDICE J - RCL, despesas com pessoal, educação e saúde dos governos municipais no regime misto 
Município Exercício RCL Pessoal Pessoal/RCL Educação Educação/RCL Saúde Saúde/RCL  

2004     6.089.237,20      2.715.516,85  44,60%   1.188.528,34  19,52%      918.457,41  15,08% 

2005     7.415.394,68      2.938.700,07  39,63%   1.413.854,72  19,07%   1.062.839,83  14,33% 
2006     8.140.129,75      3.566.535,91  43,81%   1.730.336,60  21,26%   1.196.796,27  14,70% 
2007     8.979.256,32      4.221.405,97  47,01%   1.935.120,92  21,55%   1.259.781,94  14,03% 

Iporã do Oeste 

2008   10.793.208,74      4.820.346,33  44,66%   2.210.283,30  20,48%   1.475.088,91  13,67% 
2004   14.553.973,25      6.067.655,37  41,69%   2.506.242,54  17,22%   1.596.542,82  10,97% 
2005   15.164.286,37      6.384.726,59  42,10%   3.132.927,64  20,66%   2.048.674,64  13,51% 
2006   16.562.772,38      7.797.374,09  47,08%   3.332.479,91  20,12%   1.843.309,37  11,13% 
2007   18.745.157,69      8.917.894,35  47,57%   4.026.295,71  21,48%   2.401.641,84  12,81% 

Itapiranga 

2008   22.543.357,75    10.132.037,65  44,94%   4.572.362,86  20,28%   2.666.837,73  11,83% 
2004     3.431.610,56      1.429.965,01  41,67%   1.153.059,44  33,60%      708.220,57  20,64% 
2005     4.130.511,94      1.587.326,06  38,43%   1.425.728,77  34,52%      823.848,49  19,95% 
2006     4.420.272,86      1.879.961,87  42,53%   1.574.936,44  35,63%      818.661,49  18,52% 
2007     4.986.029,41      2.112.916,03  42,38%   1.714.472,58  34,39%      912.223,08  18,30% 

Santa Helena 

2008     6.062.297,79      2.454.861,07  40,49%   2.200.311,22  36,30%   1.148.881,94  18,95% 
2004     5.621.277,43      2.076.655,79  36,94%   1.555.308,86  27,67%   1.099.615,28  19,56% 
2005     6.591.252,40      2.438.202,05  36,99%   1.803.480,62  27,36%   1.409.504,35  21,38% 
2006     7.074.674,97      2.808.531,39  39,70%   2.152.664,36  30,43%   1.577.032,89  22,29% 
2007     7.948.000,55      2.982.724,58  37,53%   2.552.161,70  32,11%   1.469.131,29  18,48% 

São João do Oeste 

2008     9.415.180,31      3.328.659,02  35,35%   3.232.322,35  34,33%   1.920.382,58  20,40% 
2004     4.807.928,82      1.734.711,54  36,08%   1.004.482,18  20,89%      621.517,74  12,93% 

2005     6.008.282,90      2.023.127,88  33,67%   1.481.990,12  24,67%      917.011,08  15,26% 

2006     6.297.672,70      2.424.332,96  38,50%   1.325.154,76  21,04%      980.153,77  15,56% 
2007     6.333.415,69      2.830.504,08  44,69%   1.644.571,12  25,97%   1.049.002,60  16,56% 

Tunápolis 

2008     7.743.284,66      3.225.748,33  41,66%   1.964.905,63  25,38%   1.076.478,79  13,90% 
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APÊNDICE K – Balanço patrimonial do governo municipal de Iporã do Oeste – SC (em milhares de Reais) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

Regime de 
Competência 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

ATIVO                
ATIVO FINANCEIRO 59,05 59,05 - 496,58 496,58 - 1.034,45 1.034,45 - 1.487,14 1.487,14 - 2.599,79 2.599,79 - 
DISPONÍVEL 59,05 59,05 - 497,81 497,81 - 1.003,41 1.003,41 - 1.410,50 1.410,50 - 2.204,75 2.204,75 - 
Bancos 59,05 59,05  497,81 497,81  1.003,41 1.003,41  1.410,50 1.410,50  2.204,75 2.204,75  
REALIZÁVEL - -  (1,24) (1,24) - 31,04 31,04 - 76,65 76,65 - 395,04 395,04 - 
Pagamentos Antecipados - -  (1,24) (1,24)  31,04 31,04  76,65 76,65  395,04 395,04  
ATIVO PERMANENTE 3.066,28 1.955,50 (36,23) 3.748,99 2.355,99 (37,16) 4.817,37 3.104,38 (35,56) 5.542,30 3.402,21 (38,61) 7.409,74 4.799,79 (35,22) 
BENS MÓVEIS 1.587,06 726,29 (54,24) 2.184,38 1.139,45 (47,84) 2.660,64 1.412,84 (46,90) 2.971,91 1.518,94 (48,89) 3.885,49 2.094,55 (46,09) 
Móveis 1.587,06 1.587,06  2.184,38 2.184,38  2.660,64 2.660,64  2.971,91 2.971,91  3.885,49 3.885,49  
( - ) Depreciação de Móveis - 860,77  - 1.044,93  - 1.247,80  - 1.452,97  - 1.790,93  
BENS IMÓVEIS 1.412,18 1.145,79 (18,86) 1.489,60 1.119,13 (24,87) 2.049,40 1.574,85 (23,16) 2.349,51 1.770,87 (24,63) 3.253,02 2.570,31 (20,99) 
Imóveis 1.412,18 1.412,18  1.489,60 1.489,60  2.049,40 2.049,40  2.349,51 2.349,51  3.253,02 3.253,02  
( - ) Depreciação de Imóveis - 266,39  - 370,47  - 474,55  - 578,64  - 682,72  
CRÉDITOS 67,05 83,42 24,42 75,01 97,41 29,86 107,33 116,70 8,73 220,88 112,40 (49,11) 271,23 134,93 (50,25) 
Divida Ativa 67,05 67,05  75,01 86,05  44,89 117,93  167,33 130,94  223,04 200,29  
Devedores - -  - -  62,44 62,44  53,55 53,55  48,19 48,19  
Correção de créditos - 16,37  - 11,36  - 18,68  - 25,85  - 43,66  
( - )Prov. p/ajuste a valor 
recuperável 

- -  - -  - 82,35  - 97,94  - 157,21  

Soma do Ativo Real 3.125,33 2.014,55 (35,54) 4.245,57 2.852,56 (32,81) 5.851,82 4.138,83 (29,27) 7.029,44 4.889,36 (30,44) 10.009,53 7.399,58 (26,07) 
SALDO PATRIMONIAL - - - - - - - - - - - - - - - 
Passivo Real Descoberto - -  - -  - -  - -  - -  
ATIVO COMPENSADO 165,59 165,59 - 412,63 412,63 - 308,41 308,41 - 199,62 199,62 - 1.166,78 1.166,78 - 
TOTAL GERAL 3.290,92 2.180,14 (33,75) 4.658,20 3.265,20 (29,90) 6.160,22 4.447,24 (27,81) 7.229,06 5.088,98 (29,60) 11.176,31 8.566,36 (23,35) 
PASSIVO - -  - -  - -  - -  - -  
PASSIVO FINANCEIRO 14,93 75,82 407,94 20,35 92,41 354,10 183,27 292,99 59,87 452,06 633,09 40,04 1.733,76 1.957,36 12,90 
Restos a pagar - -  - -  183,22 183,22  450,22 450,22  1.730,90 1.730,90  
Depósitos de diversas origens 14,93 14,93  20,35 20,35  0,05 0,05  1,85 1,85  2,86 2,86  
Provisão de férias - 50,32  - 59,55  - 90,68  - 149,61  - 184,80  
Provisão de encargos s/ férias - 10,57  - 12,51  - 19,04  - 31,42  - 38,81  
PASSIVO PERMANENTE 165,59 192,49 16,24 411,33 454,60 10,52 240,17 303,74 26,47 140,27 231,21 64,84 117,16 241,33 105,98 
Dívida fundada interna 165,59 158,86  411,33 413,46  240,17 269,77  140,27 198,48  117,16 203,57  
Juros e encargos da dívida 
passiva 

- 33,63  - 41,14  - 33,96  - 32,73  - 37,76  

Soma do Passivo Real 180,52 268,31 48,63 431,68 547,01 26,72 423,44 596,73 40,92 592,33 864,30 45,92 1.850,92 2.198,69 18,79 
SALDO PATRIMONIAL 2.944,81 1.746,24 (40,70) 3.813,89 2.305,55 (39,55) 5.428,38 3.542,11 (34,75) 6.437,11 4.025,05 (37,47) 8.158,61 5.200,89 (36,25) 
Ativo Real Líquido 2.944,81 1.746,24  3.813,89 2.305,55  5.428,38 3.542,11  6.437,11 4.025,05  8.158,61 5.200,89  
PASSIVO COMPENSADO 165,59 165,59 - 412,63 412,63 - 308,41 308,41 - 199,62 199,62 - 1.166,78 1.166,78 - 
TOTAL GERAL 3.290,92 2.180,14 (33,75) 4.658,20 3.265,20 (29,90) 6.160,22 4.447,24 (27,81) 7.229,06 5.088,98 (29,60) 11.176,31 8.566,36 (23,35) 
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APÊNDICE L – Balanço patrimonial do governo municipal de Itapiranga – SC (em milhares de Reais) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

Regime de 
Competência 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

ATIVO                
ATIVO FINANCEIRO 291,65 291,65 - 709,16 709,16 - 760,51 760,51 - 878,00 878,00 - 2.301,37 2.301,37 - 
DISPONÍVEL 273,66 273,66 - 687,85 687,85 - 731,52 731,52 - 815,83 815,83 - 2.296,43 2.296,43 - 
Bancos 273,66 273,66  687,85 687,85  731,52 731,52  815,83 815,83  2.296,43 2.296,43  
REALIZÁVEL 17,99 17,99 - 21,32 21,32 - 28,99 28,99 - 62,16 62,16 - 4,94 4,94 - 
Pagamentos Antecipados 17,99 17,99  21,32 21,32  28,99 28,99  62,16 62,16  4,94 4,94  
ATIVO PERMANENTE 12.097,27 11.597,41 (4,13) 12.396,89 11.352,75 (8,42) 12.704,17 10.136,96 (20,21) 13.523,33 10.294,12 (23,88) 15.374,24 10.895,17 (29,13) 
BENS MÓVEIS 3.274,41 2.946,97 (10,00) 3.618,28 2.929,01 (19,05) 3.902,91 2.823,35 (27,66) 4.374,38 2.857,38 (34,68) 5.330,41 3.280,38 (38,46) 
Móveis 3.274,41 3.274,41  3.618,28 3.618,28  3.902,91 3.902,91  4.374,38 4.374,38  5.330,41 5.330,41  
( - ) Depreciação de Móveis - 327,44  - 689,27  - 1.079,56  - 1.517,00  - 2.050,04  
BENS IMÓVEIS 8.050,55 7.728,53 (4,00) 8.069,52 7.424,72 (7,99) 8.103,62 7.134,67 (11,96) 8.543,58 7.232,89 (15,34) 9.038,08 7.365,86 (18,50) 
Imóveis 8.050,55 8.050,55  8.069,52 8.069,52  8.103,62 8.103,62  8.543,58 8.543,58  9.038,08 9.038,08  
( - ) Depreciação de Imóveis - 322,02  - 644,80  - 968,95  - 1.310,69  - 1.672,21  
CRÉDITOS 772,30 921,91 19,37 709,09 999,02 40,89 697,65 178,94 (74,35) 605,37 203,85 (66,33) 1.005,75 248,93 (75,25) 
Divida Ativa 772,30 740,96  691,31 866,82  673,01 950,28  549,50 1.042,47  910,61 1.276,15  
Devedores - -  - -  - -  - -  - -  
Correção de créditos - 180,94  - 114,42  - 150,52  - 205,78  - 278,20  
( - )Prov. p/ajuste a valor 
recuperável 

- -  - -  - 946,50  - 1.100,27  - 1.400,57  

Outros valores - -  17,78 17,78  24,63 24,63  55,87 55,87  95,15 95,15  
Soma do Ativo Real 12.388,92 11.889,06 (4,03) 13.106,05 12.061,91 (7,97) 13.464,68 10.897,47 (19,07) 14.401,33 11.172,12 (22,42) 17.675,61 13.196,54 (25,34) 
SALDO PATRIMONIAL - - - - - - - - - - - - - - - 
Passivo Real Descoberto - -  - -  - -  - -  - -  
ATIVO COMPENSADO 431,50 431,50 - 246,36 246,36 - 394,85 394,85 - 347,51 347,51  24.541,06 24.541,06 - 
TOTAL GERAL 12.820,42 12.320,56 (3,90) 13.352,42 12.308,28 (7,82) 13.859,53 11.292,32 (18,52) 14.748,84 11.519,63 (21,89) 42.216,67 37.737,60 (10,61) 
PASSIVO - -  - -  - -  - -  - -  
PASSIVO FINANCEIRO 74,29 74,29 - 216,08 393,20 81,97 403,38 642,67 59,32 426,13 637,88 49,69 333,22 472,09 41,68 
Restos a pagar 50,79 50,79  177,55 177,55  354,38 354,38  365,34 365,34  280,72 280,72  
Depósitos de diversas 
origens 

23,50 23,50  38,52 38,52  48,99 48,99  60,79 60,79  52,49 52,49  

Provisão de férias - -  - 146,38  - 197,77  - 175,00  - 114,77  
Provisão de encargos s/ 
férias 

- -  - 30,74  - 41,53  - 36,75  - 24,10  

PASSIVO PERMANENTE 576,49 698,53 21,17 546,25 693,72 27,00 1.666,49 1.993,03 19,59 804,34 1.317,36 63,78 416,84 972,86 133,39 
Dívida fundada interna 576,49 576,49  546,25 630,94  1.666,49 1.791,33  804,34 1.130,88  416,84 820,63  
Juros e encargos da dívida 
passiva 

- 122,04  - 62,78  - 201,70  - 186,48  - 152,23  

Soma do Passivo Real 650,77 772,82 18,75 762,33 1.086,92 42,58 2.069,87 2.635,70 27,34 1.230,48 1.955,25 58,90 750,05 1.444,95 92,65 
SALDO PATRIMONIAL 11.738,15 11.116,25 (5,30) 12.343,73 10.974,99 (11,09) 11.394,81 8.261,76 (27,50) 13.170,85 9.216,87 (30,02) 16.925,56 11.751,59 (30,57) 
Ativo Real Líquido 11.738,15 11.116,25  12.343,73 10.974,99  11.394,81 8.261,76  13.170,85 9.216,87  16.925,56 11.751,59  
PASSIVO COMPENSADO 431,50 431,50 - 246,36 246,36 - 394,85 394,85 - 347,51 347,51  24.541,06 24.541,06 - 
TOTAL GERAL 12.820,42 12.320,56 (3,90) 13.352,42 12.308,28 (7,82) 13.859,53 11.292,32 (18,52) 14.748,84 11.519,63 (21,89) 42.216,67 37.737,60 (10,61) 
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APÊNDICE M – Balanço patrimonial do governo municipal de Santa Helena – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 
 Regime 

Misto 
Regime de 

Competência 
Var. 
% 

Regime 
Misto 

Regime de 
Competência 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

Regime de 
Competência 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

Regime de 
Competência 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

Regime de 
Competência 

Var. 
% 
 

ATIVO                
ATIVO FINANCEIRO 407,29 407,29 - 720,01 720,01 - 756,40 756,40 - 1.121,58 1.121,58 - 732,38 732,38 - 
DISPONÍVEL 405,03 405,03 - 719,84 719,84 - 756,32 756,32 - 1.121,53 1.121,53 - 730,82 730,82 - 
Bancos 405,03 405,03  719,84 719,84  756,32 756,32  1.121,53 1.121,53  730,82 730,82  
REALIZÁVEL 2,26 2,26 - 0,17 0,17 - 0,08 0,08 - 0,06 0,06 - 1,57 1,57 - 
Pagamentos Antecipados 2,26 2,26  0,17 0,17  0,08 0,08  0,06 0,06  1,57 1,57  
ATIVO PERMANENTE 3.666,60 3.232,32 (11,84) 4.096,60 3.224,48 (21,29) 4.620,59 3.266,97 (29,30) 7.423,71 5.648,79 (23,91) 7.503,68 5.362,28 (28,54) 
BENS MÓVEIS 1.062,39 773,32 (27,21) 1.334,01 755,87 (43,34) 1.566,56 699,35 (55,36) 2.010,79 845,27 (57,96) 2.169,45 774,22 (64,31) 
Móveis 1.062,39 1.062,39  1.334,01 1.334,01  1.566,56 1.566,56  2.010,79 2.010,79  2.169,45 2.169,45  
( - ) Depreciação de Móveis - 289,07  - 578,14  - 867,21  - 1.165,52  - 1.395,23  
BENS IMÓVEIS 2.567,69 2.415,82 (5,91) 2.715,12 2.411,39 (11,19) 2.932,92 2.477,33 (15,53) 5.247,27 4.639,81 (11,58) 5.183,17 4.408,74 (14,94) 
Imóveis 2.567,69 2.567,69  2.715,12 2.715,12  2.932,92 2.932,92  5.247,27 5.247,27  5.183,17 5.183,17  
( - ) Depreciação de Imóveis - 151,86  - 303,73  - 455,59  - 607,46  - 774,43  
CRÉDITOS 36,52 43,17 18,20 47,47 57,22 20,55 121,11 90,28 (25,45) 165,65 163,71 (1,17) 151,06 179,31 18,70 
Divida Ativa 27,22 27,22  27,25 32,69  41,00 50,04  60,95 76,88  66,37 96,89  
Devedores - -  - -  - -  - -  - -  
Correção de créditos - 6,65  - 4,32  - 7,93  - 15,18  - 21,12  
( - )Prov. p/ajuste a valor recuperável - -  - -  - 47,79  - 33,05  - 23,40  
Outros valores 9,30 9,30  20,22 20,22  80,10 80,10  104,71 104,71  84,69 84,69  
Soma do Ativo Real 4.073,89 3.639,61 (10,66) 4.816,60 3.944,49 (18,11) 5.376,99 4.023,37 (25,17) 8.545,29 6.770,38 (20,77) 8.236,06 6.094,66 (26,00) 
SALDO PATRIMONIAL - - - - - - - - - - - - - - - 
Passivo Real Descoberto - -  - -  - -  - -  - -  
ATIVO COMPENSADO 20,02 20,02 - 8,40 8,40 - 15,90 15,90 - - -  6.917,32 6.917,32 - 
TOTAL GERAL 4.093,91 3.659,63 (10,61) 4.825,00 3.952,89 (18,07) 5.392,89 4.039,27 (25,10) 8.545,29 6.770,38 (20,77) 15.153,39 13.011,98 (14,13) 
PASSIVO                
PASSIVO FINANCEIRO 202,58 217,99 7,61 523,52 637,18 21,71 313,93 408,98 30,28 391,65 471,37 20,35 254,63 260,84 2,44 
Restos a pagar 193,95 193,95  513,03 513,03  307,74 307,74  389,82 389,82  238,21 238,21  
Depósitos de diversas origens 8,63 8,63  10,49 10,49  6,19 6,19  1,83 1,83  16,42 16,42  
Provisão de férias - 12,73  - 93,94  - 78,55  - 65,88  - 5,13  
Provisão de encargos s/ férias - 2,67  - 19,73  - 16,50  - 13,84  - 1,08  
PASSIVO PERMANENTE 248,26 300,81 21,17 236,22 274,46 16,19 220,94 291,81 32,08 220,91 309,20 39,96 623,05 864,63 38,77 
Dívida fundada interna 248,26 248,26  236,22 249,63  220,94 259,18  220,91 265,43  623,05 729,33  
Juros e encargos da dívida passiva - 52,56  - 24,84  - 32,63  - 43,77  - 135,29  
Soma do Passivo Real 450,83 518,80 15,08 759,74 911,64 19,99 534,87 700,79 31,02 612,57 780,57 27,43 877,69 1.125,46 28,23 
SALDO PATRIMONIAL 3.623,06 3.120,81 (13,86) 4.056,86 3.032,84 (25,24) 4.842,13 3.322,58 (31,38) 7.932,73 5.989,81 (24,49) 7.358,38 4.969,20 (32,47) 
Ativo Real Líquido 3.623,06 3.120,81  4.056,86 3.032,84  4.842,13 3.322,58  7.932,73 5.989,81  7.358,38 4.969,20  
PASSIVO COMPENSADO 20,02 20,02 - 8,40 8,40 - 15,90 15,90 - - -  6.917,32 6.917,32 - 
TOTAL GERAL 4.093,91 3.659,63 (10,61) 4.825,00 3.952,89 (18,07) 5.392,89 4.039,27 (25,10) 8.545,29 6.770,38 (20,77) 15.153,39 13.011,98 (14,13) 
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APÊNDICE N – Balanço patrimonial do governo municipal de São João do Oeste – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

ATIVO                
ATIVO FINANCEIRO 291,72 291,72 - 689,52 689,52 - 869,40 869,40 - 1.585,29 1.585,29 - 2.114,57 2.114,57 - 
DISPONÍVEL 291,23 291,23 - 689,52 689,52 - 868,75 868,75 - 1.585,29 1.585,29 - 2.114,57 2.114,57 - 
Bancos 291,23 291,23  689,52 689,52  868,75 868,75  1.585,29 1.585,29  2.114,57 2.114,57  
REALIZÁVEL 0,49 0,49 - - - - 0,65 0,65 - - - - - - - 
Pagamentos Antecipados 0,49 0,49  - -  0,65 0,65  - -  - -  
ATIVO PERMANENTE 5.434,25 5.140,02 (5,41) 6.498,40 5.862,03 (9,79) 7.171,76 6.005,37 (16,26) 8.101,78 6.279,53 (22,49) 9.517,50 7.251,00 (23,81) 
BENS MÓVEIS 1.759,34 1.535,36 (12,73) 1.900,92 1.414,03 (25,61) 2.455,14 1.586,43 (35,38) 2.710,83 1.436,96 (46,99) 3.250,58 1.619,85 (50,17) 
Móveis 1.759,34 1.759,34  1.900,92 1.900,92  2.455,14 2.455,14  2.710,83 2.710,83  3.250,58 3.250,58  
( - ) Depreciação de Móveis - 223,99  - 486,90  - 868,71  - 1.273,88  - 1.630,73  
BENS IMÓVEIS 2.658,93 2.574,35 (3,18) 3.422,18 3.251,43 (4,99) 3.468,18 3.211,26 (7,41) 3.890,71 3.538,74 (9,05) 4.609,00 4.161,98 (9,70) 
Imóveis 2.658,93 2.658,93  3.422,18 3.422,18  3.468,18 3.468,18  3.890,71 3.890,71  4.609,00 4.609,00  
( - ) Depreciação de Imóveis - 84,58  - 170,75  - 256,92  - 351,97  - 447,02  
CRÉDITOS 1.015,98 1.030,31 1,41 1.175,30 1.196,57 1,81 1.248,44 1.207,68 (3,26) 1.500,23 1.303,83 (13,09) 1.657,92 1.469,17 (11,38) 
Divida Ativa 58,71 58,71  85,65 94,45  80,27 88,98  326,78 339,68  306,42 360,80  
Devedores 957,27 957,27  1.089,65 1.089,65  1.168,17 1.168,17  1.173,46 1.173,46  1.351,50 1.351,50  
Correção de créditos - 14,34  - 12,47  - 14,09  - 67,05  - 78,65  
( - )Prov. p/ajuste a valor 
recuperável 

- -  - -  - 63,56  - 276,35  - 321,78  

Soma do Ativo Real 5.725,97 5.431,74 (5,14) 7.187,92 6.551,55 (8,85) 8.041,16 6.874,77 (14,51) 9.687,06 7.864,81 (18,81) 11.632,08 9.365,58 (19,48) 
SALDO PATRIMONIAL - - - - - - - - - - - - - - - 
Passivo Real Descoberto - -  - -  - -  - -  - -  
ATIVO COMPENSADO 13,16 13,16 - 4,42 4,42 - 10,30 10,30 - 10,50 10,50 - 11.073,96 11.073,96 - 
TOTAL GERAL 5.739,13 5.444,90 (5,13) 7.192,34 6.555,97 (8,85) 8.051,46 6.885,07 (14,49) 9.697,56 7.875,31 (18,79) 22.706,04 20.439,54 (9,98) 

PASSIVO                
PASSIVO FINANCEIRO 10,19 51,64 406,75 9,14 91,39 899,74 77,29 167,30 116,48 401,56 490,23 22,08 1.376,12 1.417,34 3,00 
Restos a pagar 3,32 3,32  6,47 6,47  76,95 76,95  399,04 399,04  1.368,47 1.368,47  
Depósitos de diversas origens 6,87 6,87  2,67 2,67  0,34 0,34  2,52 2,52  7,65 7,65  
Provisão de férias - 34,26  - 67,97  - 74,40  - 73,28  - 34,07  
Provisão de encargos s/ férias - 7,19  - 14,27  - 15,62  - 15,39  - 7,15  
PASSIVO PERMANENTE 93,16 112,89 21,17 85,60 115,80 35,28 76,58 120,22 57,00 66,56 128,38 92,87 280,68 336,10 19,75 
Dívida fundada interna 93,16 93,16  85,60 105,32  76,58 106,78  66,56 110,21  280,68 283,51  
Juros e encargos da dívida passiva - 19,72  - 10,48  - 13,44  - 18,17  - 52,59  
Soma do Passivo Real 103,35 164,53 59,19 94,74 207,19 118,69 153,86 287,52 86,87 468,12 618,61 32,15 1.656,80 1.753,44 5,83 
SALDO PATRIMONIAL 5.622,62 5.267,21 (6,32) 7.093,18 6.344,36 (10,56) 7.887,30 6.587,25 (16,48) 9.218,94 7.246,20 (21,40) 9.975,28 7.612,13 (23,69) 
Ativo Real Líquido 5.622,62 5.267,21  7.093,18 6.344,36  7.887,30 6.587,25  9.218,94 7.246,20  9.975,28 7.612,13  
PASSIVO COMPENSADO 13,16 13,16 - 4,42 4,42 - 10,30 10,30 - 10,50 10,50 - 11.073,96 11.073,96 - 
TOTAL GERAL 5.739,13 5.444,90 (5,13) 7.192,34 6.555,97 (8,85) 8.051,46 6.885,07 (14,49) 9.697,56 7.875,31 (18,79) 22.706,04 20.439,54 (9,98) 
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APÊNDICE O – Balanço patrimonial do governo municipal de Tunápolis – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

ATIVO                
ATIVO FINANCEIRO 172,71 172,71 - 184,43 184,43 - 535,84 535,84 - 689,70 689,70 - 867,07 867,07 - 
DISPONÍVEL 170,97 170,97 - 182,01 182,01 - 509,13 509,13 - 661,66 661,66 - 691,29 691,29 - 
Bancos 170,97 170,97  182,01 182,01  509,13 509,13  661,66 661,66  691,29 691,29  
REALIZÁVEL 1,74 1,74  2,42 2,42 - 26,71 26,71 - 28,04 28,04 - 175,78 175,78 - 
Pagamentos Antecipados 1,74 1,74  2,42 2,42  26,71 26,71  28,04 28,04  175,78 175,78  
ATIVO PERMANENTE 2.121,24 1.779,01 (16,13) 2.724,56 1.905,14 (30,08) 3.472,28 1.950,67 (43,82) 4.260,34 2.145,30 (49,64) 6.271,67 3.549,61 (43,40) 
BENS MÓVEIS 1.248,82 965,27 (22,71) 1.604,64 914,20 (43,03) 1.995,64 848,17 (57,50) 2.230,23 583,39 (73,84) 3.604,66 1.428,11 (60,38) 
Móveis 1.248,82 1.248,82  1.604,64 1.604,64  1.995,64 1.995,64  2.230,23 2.230,23  3.604,66 3.604,66  
( - ) Depreciação de Móveis - 283,55  - 690,44  - 1.147,46  - 1.646,84  - 2.176,55  
BENS IMÓVEIS 624,10 554,02 (11,23) 757,79 599,97 (20,83) 1.109,45 863,89 (22,13) 1.682,55 1.349,26 (19,81) 2.366,87 1.945,84 (17,79) 
Imóveis 624,10 624,10  757,79 757,79  1.109,45 1.109,45  1.682,55 1.682,55  2.366,87 2.366,87  
( - ) Depreciação de Imóveis - 70,08  - 157,82  - 245,56  - 333,30  - 421,03  
CRÉDITOS 248,31 259,72 4,59 362,13 390,97 7,96 367,20 238,61 (35,02) 347,56 212,65 (38,81) 300,14 175,66 (41,47) 
Divida Ativa 46,70 46,70  131,50 141,65  147,68 175,35  150,84 214,46  145,70 253,30  
Devedores 201,61 201,61  230,63 230,63  219,52 219,52  196,72 196,72  154,44 154,44  
Correção de créditos - 11,40  - 18,70  - 27,78  - 42,33  - 55,22  
( - )Prov. p/ajuste a valor 
recuperável 

- -  - -  - 184,04  - 240,86  - 287,30  

Soma do Ativo Real 2.293,95 1.951,72 (14,92) 2.908,98 2.089,56 (28,17) 4.008,12 2.486,51 (37,96) 4.950,03 2.835,00 (42,73) 7.138,75 4.416,68 (38,13) 
SALDO PATRIMONIAL - - - - - - - - - - - - - - - 
Passivo Real Descoberto - -  - -  - -  - -  - -  
ATIVO COMPENSADO 25,06 25,06 - 24,26 24,26 - 24,91 24,91 - 38,65 38,65 - 9.277,02 9.277,02 - 
TOTAL GERAL 2.319,01 1.976,78 (14,76) 2.933,24 2.113,82 (27,94) 4.033,03 2.511,42 (37,73) 4.988,69 2.873,65 (42,40) 16.415,76 13.693,70 (16,58) 
PASSIVO                
PASSIVO FINANCEIRO 68,10 55,55 (18,44) 70,00 130,29 86,13 462,25 553,99 19,85 417,06 442,50 6,10 515,69 617,49 19,74 
Restos a pagar 51,75 51,75  49,67 49,67  447,07 447,07  398,68 398,68  510,19 510,19  
Depósitos de diversas origens 16,35 16,35  20,33 20,33  15,17 15,17  18,38 18,38  5,50 5,50  
Provisão de férias - (10,38)  - 49,83  - 75,82  - 21,02  - 84,14  
Provisão de encargos s/ férias - (2,18)  - 10,46  - 15,92  - 4,42  - 17,67  
PASSIVO PERMANENTE 1.147,68 1.315,95 14,66 1.130,17 1.339,05 18,48 879,61 1.253,15 42,47 711,76 1.287,44 80,88 1.061,68 1.912,61 80,15 
Dívida fundada interna 1.147,68 1.086,03  1.130,17 1.217,87  879,61 1.113,02  711,76 1.105,19  1.061,68 1.613,34  
Juros e encargos da dívida passiva - 229,91  - 121,18  - 140,13  - 182,25  - 299,27  
Soma do Passivo Real 1.215,78 1.371,49 12,81 1.200,17 1.469,34 22,43 1.341,86 1.807,14 34,67 1.128,82 1.729,94 53,25 1.577,37 2.530,11 60,40 
SALDO PATRIMONIAL 1.078,17 580,23 (46,18) 1.708,82 620,22 (63,70) 2.666,26 679,37 (74,52) 3.821,21 1.105,06 (71,08) 5.561,38 1.886,57 (66,08) 
Ativo Real Líquido 1.078,17 580,23  1.708,82 620,22  2.666,26 679,37  3.821,21 1.105,06  5.561,38 1.886,57  
PASSIVO COMPENSADO 25,06 25,06 - 24,26 24,26 - 24,91 24,91 - 38,65 38,65 - 9.277,02 9.277,02 - 
TOTAL GERAL 2.319,01 1.976,78 (14,76) 2.933,24 2.113,82 (27,94) 4.033,03 2.511,42 (37,73) 4.988,69 2.873,65 (42,40) 16.415,76 13.693,70 (16,58) 

 
 



      139 
 

 

APÊNDICE P – Demonstração do resultado do governo municipal de Iporã do Oeste – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

RECEITAS ARRECADADAS 6.254,24 6.254,24 - 7.941,72 7.941,72 - 8.987,43 8.987,43 - 9.743,90 9.743,90 - 12.776,90 12.776,90 - 

(+) Adições as receitas - 47,41  - 41,60  - 77,86  - 74,56  - 129,75  

Inscrição em dívida ativa - 31,03  - 30,24  - 59,18  - 48,72  - 86,09  

Correção de créditos - 16,37  - 11,36  - 18,68  - 25,85  - 43,66  

(-) Exclusões as receitas - 55,99  - 381,92  - 69,06  - 71,78  - 49,77  

Operações de crédito - -  - 318,50  - -  - -  - -  

Amortização de empréstimos - 24,86  - 35,81  - 30,39  - 17,40  - 7,17  

Recebimento de dívida ativa - 22,70  - 22,28  - 31,31  - 34,26  - 29,86  
Multas, juros e encargos da dívida 
ativa 

- 8,43  - 5,33  - 7,36  - 20,12  - 12,74  

(=) Receita efetiva do exercício 6.254,24 6.245,65 (0,14) 7.941,72 7.601,40 (4,29) 8.987,43 8.996,24 0,10 9.743,90 9.746,68 0,03 12.776,90 12.856,88 0,63 

DESPESAS EXECUTADAS 4.655,18 4.655,18 - 5.083,00 5.083,00 - 8.554,84 8.554,84 - 9.016,52 9.016,52 - 11.438,09 11.438,09 - 

(+) Adições as despesas - 372,28  - 340,55  - 460,92  - 428,88  - 581,66  

Despesas de depreciação - 277,75  - 288,25  - 306,96  - 309,25  - 442,05  

Despesas de provisão de férias - 50,32  - 9,23  - 31,12  - 58,93  - 35,19  
Despesas de provisão de encargos 
sobre férias 

- 10,57  - 1,94  - 6,54  - 12,38  - 7,39  

Despesa de prov. p/ ajuste a valor 
recuperável 

- -  - -  - 82,35  - 15,59  - 59,27  

Juros e encargos da dívida passiva - 33,63  - 41,14  - 33,96  - 32,73  - 37,76  

(-) Exclusões as despesas - 670,68  - 946,01  - 1.397,05  - 866,90  - 2.052,68  

Amortização de dívida passiva - 14,04  - 97,52  - 184,83  - 105,26  - 27,65  

Investimentos - 656,64  - 848,49  - 1.212,22  - 761,64  - 2.025,04  

(=) Despesa efetiva do exercício 4.655,18 4.356,78 (6,41) 5.083,00 4.477,54 (11,91) 8.554,84 7.618,72 (10,94) 9.016,52 8.578,50 (4,86) 11.438,09 9.967,07 (12,86) 

(=) Resultado do exercício 1.599,05 1.888,88 18,12 2.858,72 3.123,85 9,27 432,59 1.377,53 218,43 727,38 1.168,18 60,60 1.338,81 2.889,81 115,85 
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APÊNDICE Q – Demonstração do resultado do governo municipal de Itapiranga – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

RECEITAS 
ARRECADADAS 

14.424,51 14.424,51 - 16.117,11 16.117,11 - 18.560,58 18.560,58 - 19.482,92 19.482,92 - 23.472,95 23.472,95 - 

(+) Adições as receitas - 568,15  - 165,04  - 244,52  - 272,55  - 375,79  
Inscrição em dívida ativa - 387,21  - 50,62  - 94,00  - 66,76  - 97,59  
Correção de créditos - 180,94  - 114,42  - 150,52  - 205,78  - 278,20  
(-) Exclusões as receitas - 76,87  - 105,71  - 1.624,96  - 125,10  - 69,69  
Operações de crédito - -  - -  - 1.500,00  - -  - -  
Amortização de 
empréstimos 

- 59,56  - 52,70  - 52,66  - 46,59  - 36,24  

Recebimento de dívida 
ativa 

- 11,22  - 41,71  - 51,13  - 55,20  - 23,58  

Multas, juros e encargos da 
dívida ativa 

- 6,10  - 11,29  - 21,17  - 23,31  - 9,87  

(=) Receita efetiva do 
exercício 

14.424,51 14.915,79 3,41 16.117,11 16.176,44 0,37 18.560,58 17.180,15 (7,44) 19.482,92 19.630,36 0,76 23.472,95 23.779,06 1,30 

(-) DESPESAS 
EXECUTADAS 

14.165,54 14.165,54 - 15.841,39 15.841,39 - 18.696,53 18.696,53 - 19.388,19 19.388,19 - 21.897,23 21.897,23 - 

(-) Adições as despesas - 771,51  - 924,51  - 1.924,81  - 1.091,89  - 1.274,21  
Despesas de depreciação - 649,46  - 684,61  - 714,44  - 779,18  - 894,56  
Despesas de provisão de 
férias 

- -  - 146,38  - 51,38  - (22,77)  - (60,23)  

Despesas de provisão de 
encargos sobre férias 

- -  - 30,74  - 10,79  - (4,78)  - (12,65)  

Despesa de prov. p/ ajuste a 
valor recuperável 

- -  - -  - 946,50  - 153,77  - 300,30  

Juros e encargos da dívida 
passiva 

- 122,04  - 62,78  - 201,70  - 186,48  - 152,23  

(+) Exclusões as despesas - 2.049,15  - 1.514,32  - 3.500,35  - 2.192,02  - 2.796,01  
Amortização de dívida 
passiva 

- 85,64  - 173,92  - 402,39  - 862,15  - 496,73  

Investimentos - 1.963,51  - 1.340,40  - 3.097,96  - 1.329,87  - 2.299,28  
(=) Despesa efetiva do 
exercício 

14.165,54 12.887,89 (9,02) 15.841,39 15.251,58 (3,72) 18.696,53 17.121,00 (8,43) 19.388,19 18.288,05 (5,67) 21.897,23 20.375,44 (6,95) 

(=) Resultado do exercício 258,97 2.027,89 683,07 275,72 924,86 235,44 (135,95) 59,15 (143,51) 94,73 1.342,31 1.316,99 1.575,72 3.403,62 116,00 
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APÊNDICE R – Demonstração do resultado do governo municipal de Santa Helena – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

RECEITAS ARRECADADAS 3.601,61 3.601,61 - 4.298,73 4.298,73 - 4.837,78 4.837,78 - 5.128,71 5.128,71 - 6.906,72 6.906,72 - 
(+) Adições as receitas - 12,45  - 8,95  - 24,30  - 40,11  - 40,35  
Inscrição em dívida ativa - 5,81  - 4,63  - 16,37  - 24,94  - 19,23  
Correção de créditos - 6,65  - 4,32  - 7,93  - 15,18  - 21,12  
(-) Exclusões as receitas - 7,73  - 5,81  - 3,34  - 6,03  - 448,08  
Operações de crédito - -  - -  - -  - -  - 433,70  
Amortização de empréstimos - -  - -  - -  - -  - -  
Recebimento de dívida ativa - 5,80  - 3,93  - 2,19  - 4,33  - 11,94  
Multas, juros e encargos da 
dívida ativa 

- 1,94  - 1,87  - 1,15  - 1,70  - 2,45  

(=) Receita efetiva do 
exercício 

3.601,61 3.606,33 0,13 4.298,73 4.301,87 0,07 4.837,78 4.858,74 0,43 5.128,71 5.162,79 0,66 6.906,72 6.498,99 (5,90) 

(-) DESPESAS 
EXECUTADAS 

3.507,32 3.507,32 - 4.307,45 4.307,45 - 4.592,77 4.592,77 - 5.116,19 5.116,19 - 7.100,67 7.100,67 - 

(-) Adições as despesas - 508,90  - 564,03  - 502,73  - 511,66  - 481,85  
Despesas de depreciação - 440,93  - 440,93  - 440,93  - 450,17  - 396,68  
Despesas de provisão de férias - 12,73  - 81,20  - (15,39)  - (12,67)  - (60,76)  
Despesas de provisão de 
encargos sobre férias 

- 2,67  - 17,05  - (3,23)  - (2,66)  - (12,76)  

Despesa de prov. p/ ajuste a 
valor recuperável 

- -  - -  - 47,79  - 33,05  - 23,40  

Juros e encargos da dívida 
passiva 

- 52,56  - 24,84  - 32,63  - 43,77  - 135,29  

(+) Exclusões as despesas - 658,98  - 937,93  - 717,99  - 1.001,85  - 1.871,84  
Amortização de dívida passiva - 77,99  - 51,19  - 15,29  - 26,38  - 13,56  
Investimentos - 580,99  - 886,74  - 702,70  - 975,47  - 1.858,28  
(=) Despesa efetiva do 
exercício 

3.507,32 3.357,24 (4,28) 4.307,45 3.933,56 (8,68) 4.592,77 4.377,52 (4,69) 5.116,19 4.626,00 (9,58) 7.100,67 5.710,68 (19,58) 

(=) Resultado do exercício 94,29 249,09 164,18 (8,72) 368,32 (4.322,75) 245,00 481,22 96,41 12,52 536,79 4.188,53 (193,95) 788,30 (506,45) 
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APÊNDICE S – Demonstração do resultado do governo municipal de São João do Oeste – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

RECEITAS ARRECADADAS 5.897,17 5.897,17 - 6.928,64 6.928,64 - 7.603,98 7.603,98 - 8.828,87 8.828,87 - 11.068,71 11.068,71 - 
(+) Adições as receitas - 60,71  - 55,65  - 22,67  - 346,49  - 89,53  
Inscrição em dívida ativa - 46,37  - 43,18  - 8,58  - 279,44  - 10,88  
Correção de créditos - 14,34  - 12,47  - 14,09  - 67,05  - 78,65  
(-) Exclusões as receitas - 90,90  - 136,65  - 186,97  - 256,91  - 474,04  
Operações de crédito - -  - -  - -  - -  - 178,54  
Amortização de empréstimos - 72,09  - 114,89  - 160,45  - 214,08  - 238,69  
Recebimento de dívida ativa - 11,58  - 13,76  - 12,85  - 29,21  - 22,82  
Multas, juros e encargos da dívida 
ativa 

- 7,23  - 8,01  - 13,67  - 13,62  - 33,99  

(=) Receita efetiva do exercício 5.897,17 5.866,98 (0,51) 6.928,64 6.847,63 (1,17) 7.603,98 7.439,68 (2,16) 8.828,87 8.918,45 1,01 11.068,71 10.684,20 (3,47) 
(-) DESPESAS EXECUTADAS 6.093,70 6.093,70 - 6.529,79 6.529,79 - 7.415,85 7.415,85 - 8.048,12 8.048,12 - 10.187,73 10.187,73 - 
(-) Adições as despesas - 369,74  - 400,36  - 552,76  - 729,83  - 502,48  
Despesas de depreciação - 308,57  - 349,08  - 467,98  - 500,22  - 451,90  
Despesas de provisão de férias - 34,26  - 33,71  - 6,42  - (1,12)  - (39,21)  
Despesas de provisão de encargos 
sobre férias 

- 7,19  - 7,08  - 1,35  - (0,23)  - (8,23)  

Despesa de prov. p/ ajuste a valor 
recuperável 

- -  - -  - 63,56  - 212,80  - 45,43  

Juros e encargos da dívida passiva - 19,72  - 10,48  - 13,44  - 18,17  - 52,59  
(+) Exclusões as despesas - 1.114,26  - 784,19  - 1.021,33  - 1.414,80  - 2.306,29  
Amortização de dívida passiva - 6,35  - 7,56  - 9,03  - 10,01  - 23,42  
Investimentos - 865,67  - 566,62  - 784,80  - 1.119,02  - 1.946,38  
Concessão de empréstimos e 
financiamentos 

- 242,24  - 210,00  - 227,50  - 285,77  - 336,50  

(=) Despesa efetiva do exercício 6.093,70 5.349,18 (12,22) 6.529,79 6.145,96 (5,88) 7.415,85 6.947,28 (6,32) 8.048,12 7.363,15 (8,51) 10.187,73 8.383,92 (17,71) 

(=) Resultado do exercício (196,53) 517,80 363,47 398,85 701,67 75,92 188,13 492,40 161,73 780,75 1.555,29 99,20 880,97 2.300,28 161,11 
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APÊNDICE T – Demonstração do resultado do governo municipal de Tunápolis – SC (em milhares de Reais) 
2004 2005 2006 2007 2008 

 Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

Regime 
Misto 

 

Regime de 
Competência 

 

Var. 
% 

RECEITAS ARRECADADAS 5.174,69 5.174,69 - 5.804,80 5.804,80 - 6.577,21 6.577,21 - 6.809,76 6.809,76 - 9.238,63 9.238,63 - 
(+) Adições as receitas - 20,02  - 108,44  - 49,32  - 61,54  - 84,30  

Inscrição em dívida ativa - 8,62  - 89,74  - 21,54  - 19,20  - 29,08  
Correção de créditos - 11,40  - 18,70  - 27,78  - 42,33  - 55,22  

(-) Exclusões as receitas - 344,38  - 48,99  - 17,64  - 30,68  - 499,69  
Operações de crédito - 326,33  - 40,80  - -  - -  - 424,83  

Amortização de empréstimos - 12,13  - 1,99  - 11,11  - 22,80  - 42,28  
Recebimento de dívida ativa - 3,68  - 4,22  - 5,37  - 5,97  - 25,35  

Multas, juros e encargos da dívida 
ativa 

- 2,23  - 1,98  - 1,16  - 1,90  - 7,23  

(=) Receita efetiva do exercício 5.174,69 4.850,33 (6,27) 5.804,80 5.864,25 1,02 6.577,21 6.608,89 0,48 6.809,76 6.840,62 0,45 9.238,63 8.823,24 (4,50) 
DESPESAS EXECUTADAS 5.160,17 5.160,17 - 5.776,33 5.776,33 - 6.237,40 6.237,40 - 6.395,45 6.395,45 - 8.810,52 8.810,52 - 

(+) Adições as despesas - 570,99  - 688,65  - 900,39  - 759,87  - 1.039,53  
Despesas de depreciação - 353,64  - 494,62  - 544,76  - 587,11  - 617,45  

Despesas de provisão de férias - (10,38)  - 60,20  - 25,99  - (54,80)  - 63,11  
Despesas de provisão de encargos 

sobre férias 
- (2,18)  - 12,64  - 5,46  - (11,51)  - 13,25  

Despesa de prov. p/ ajuste a valor 
recuperável 

- -  - -  - 184,04  - 56,82  - 46,44  

Juros e encargos da dívida passiva - 229,91  - 121,18  - 140,13  - 182,25  - 299,27  
(-) Exclusões as despesas - 1.169,90  - 777,28  - 1.014,51  - 740,08  - 2.299,88  

Amortização de dívida passiva - 49,85  - 138,87  - 226,03  - 147,96  - 98,93  
Investimentos - 1.120,06  - 638,41  - 788,48  - 592,12  - 2.200,96  

(=) Despesa efetiva do exercício 5.160,17 4.561,26 (11,61) 5.776,33 5.687,71 (1,53) 6.237,40 6.123,27 (1,83) 6.395,45 6.415,24 0,31 8.810,52 7.550,16 (14,31) 

(=) Resultado do exercício 14,51 289,07 1.891,65 28,47 176,55 520,17 339,81 485,62 42,91 414,31 425,38 2,67 428,11 1.273,08 197,37 
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APÊNDICE U – Teste t de médias dos governos municipais – 2004 a 2008 
Paired Samples Test 

Paired Differences 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean Lower Upper t df 

Sig. 
(2-tailed) 

Pessoal - Regime Misto - Pessoal - Regime de Competência -20468,60883 58179,41209 11635,88242 -44483,88982 3546,67216 -1,759 24 ,091 

Despesa com Pessoal sobre a RCL Regime Misto – 
Despesa com Pessoal sobre a RCL Regime de Competência 

-,28388 ,77168 ,15434 -,60241 ,03466 -1,839 24 ,078 

Educação - Regime Misto - Educação - Regime de 
Competência 

-199640,11099 164862,97375 32972,59475 -267692,20187 -131588,02011 -6,055 24 ,000 

Despesa com Educação sobre a RCL Regime Misto – 
Despesa com Educação sobre a RCL - Regime de 
Competência 

-2,16671 ,86789 ,17358 -2,52496 -1,80847 -12,483 24 ,000 

Saúde - Regime Misto - Saúde - Regime de Competência 
-77002,00879 32439,61608 6487,92322 -90392,42419 -63611,59340 -11,869 24 ,000 

Despesa com Saúde sobre a RCL Regime Misto – Despesa 
com Saúde sobre a RCL Regime de Competência 

-1,11341 ,62742 ,12548 -1,37240 -,85443 -8,873 24 ,000 

Ativo Permanente - Regime Misto - Ativo Permanente - 
Regime de Competência 

1642750,24426 1005593,02714 201118,60543 1227661,84380 2057838,64472 8,168 24 ,000 

Bens Móveis/Imóveis - Regime Misto – Bens 
Móveis/Imóveis - Regime de Competência 

1556338,73476 840692,48950 168138,49790 1209317,93079 1903359,53873 9,256 24 ,000 

Créditos – Regime Misto - Créditos - Regime de 
Competência 

86411,50950 212487,73734 42497,54747 -1299,11759 174122,13660 2,033 24 ,053 

Passivo Financeiro - Regime Misto - Passivo Financeiro – 
Regime de Competência 

-93388,68857 69637,41505 13927,48301 -122133,60072 -64643,77642 -6,705 24 ,000 

Passivo Permanente – Regime Misto - Passivo Permanente 
- Regime de Competência 

-195743,23099 217995,05245 43599,01049 -285727,16603 -105759,29595 -4,490 24 ,000 

Saldo Patrimonial – Regime Misto 
- Saldo Patrimonial – Regime de Competência 1931882,16382 1194090,28773 238818,05755 1438985,91836 2424778,40928 8,089 24 ,000 

Receita - Regime Misto - Receita - Regime de Competência 
86664,27538 344116,23241 68823,24648 -55379,92404 228708,47480 1,259 24 ,220 

Despesa – Regime Misto - Despesa – Regime de 
Competência 742451,84262 535769,09308 107153,81862 521297,23051 963606,45474 6,929 24 ,000 

Resultado do Exercício – Regime Misto – Resultado do 
Exercício – Regime de Competência 

-655787,56724 539485,77299 107897,15460 -878476,34942 -433098,78506 -6,078 24 ,000 
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APÊNDICE V – Valores das variáveis utilizadas para testar H01 a H03 
    H01 H02 H03 

Município Exercício DPRM DPRC DPRCLRM DPRCLRC DERM DERC DERCLRM DERCLRC  DSRM DSRC DSRCLRM DSRCLRC 

Iporã 2004 2.715.516,85 2.776.409,38 44,60 45,60 1.188.528,34 1.279.774,13 19,52 21,02 918.457,41 1.038.583,83 15,08 17,06 

Iporã 2005 2.938.700,07 2.949.868,91 39,63 39,78 1.413.854,72 1.517.647,99 19,07 20,47 1.062.839,83 1.079.843,88 14,33 14,56 

Iporã 2006 3.566.535,91 3.604.192,25 43,81 44,28 1.730.336,60 1.834.835,81 21,26 22,54 1.196.796,27 1.268.848,96 14,70 15,59 

Iporã 2007 4.221.405,97 4.292.713,55 47,01 47,81 1.935.120,92 2.043.692,93 21,55 22,76 1.259.781,94 1.337.413,01 14,03 14,89 

Iporã 2008 4.820.346,33 4.862.926,84 44,66 45,06 2.210.283,30 2.332.201,00 20,48 21,61 1.475.088,91 1.577.285,91 13,67 14,61 

Itapiranga 2004 6.067.655,37 6.067.655,37 41,69 41,69 2.506.242,54 2.927.047,23 17,22 20,11 1.596.542,82 1.639.843,77 10,97 11,27 

Itapiranga 2005 6.384.726,59 6.561.849,57 42,10 43,27 3.132.927,64 3.743.534,80 20,66 24,69 2.048.674,64 2.097.032,77 13,51 13,83 

Itapiranga 2006 7.797.374,09 7.859.548,29 47,08 47,45 3.332.479,91 3.822.379,39 20,12 23,08 1.843.309,37 1.927.328,49 11,13 11,64 

Itapiranga 2007 8.917.894,35 8.890.347,87 47,57 47,43 4.026.295,71 4.461.192,00 21,48 23,80 2.401.641,84 2.498.781,84 12,81 13,33 

Itapiranga 2008 10.132.037,65 10.059.163,90 44,94 44,62 4.572.362,86 5.133.921,45 20,28 22,77 2.666.837,73 2.680.391,49 11,83 11,89 

Santa Helena 2004 1.429.965,01 1.445.372,59 41,67 42,12 1.153.059,44 1.247.634,37 33,60 36,36 708.220,57 789.970,91 20,64 23,02 

Santa Helena 2005 1.587.326,06 1.685.583,24 38,43 40,81 1.425.728,77 1.545.281,97 34,52 37,41 823.848,49 912.212,15 19,95 22,08 

Santa Helena 2006 1.879.961,87 1.861.342,17 42,53 42,11 1.574.936,44 1.659.641,05 35,63 37,55 818.661,49 898.326,58 18,52 20,32 

Santa Helena 2007 2.112.916,03 2.097.590,40 42,38 42,07 1.714.472,58 1.805.018,62 34,39 36,20 912.223,08 988.685,63 18,30 19,83 

Santa Helena 2008 2.454.861,07 2.381.344,93 40,49 39,28 2.200.311,22 2.246.437,37 36,30 37,06 1.148.881,94 1.173.494,99 18,95 19,36 

São João do Oeste 2004 2.076.655,79 2.118.105,92 36,94 37,68 1.555.308,86 1.663.062,06 27,67 29,59 1.099.615,28 1.164.075,40 19,56 20,71 

São João do Oeste 2005 2.438.202,05 2.478.996,54 36,99 37,61 1.803.480,62 1.928.810,33 27,36 29,26 1.409.504,35 1.482.264,34 21,38 22,49 

São João do Oeste 2006 2.808.531,39 2.816.304,76 39,70 39,81 2.152.664,36 2.262.956,11 30,43 31,99 1.577.032,89 1.677.659,91 22,29 23,71 

São João do Oeste 2007 2.982.724,58 2.981.373,73 37,53 37,51 2.552.161,70 2.657.189,49 32,11 33,43 1.469.131,29 1.585.274,88 18,48 19,95 

São João do Oeste 2008 3.328.659,02 3.281.217,28 35,35 34,85 3.232.322,35 3.340.945,70 34,33 35,48 1.920.382,58 2.066.326,15 20,40 21,95 

Tunápolis 2004 1.734.711,54 1.722.155,44 36,08 35,82 1.004.482,18 1.119.892,57 20,89 23,29 621.517,74 664.361,36 12,93 13,82 

Tunápolis 2005 2.023.127,88 2.095.975,48 33,67 34,88 1.481.990,12 1.666.238,73 24,67 27,73 917.011,08 1.015.992,85 15,26 16,91 

Tunápolis 2006 2.424.332,96 2.455.783,51 38,50 39,00 1.325.154,76 1.526.350,20 21,04 24,24 980.153,77 1.053.593,69 15,56 16,73 

Tunápolis 2007 2.830.504,08 2.764.202,08 44,69 43,64 1.644.571,12 1.816.197,54 25,97 28,68 1.049.002,60 1.122.409,77 16,56 17,72 

Tunápolis 2008 3.225.748,33 3.302.112,04 41,66 42,64 1.964.905,63 2.243.102,61 25,38 28,97 1.076.478,79 1.186.684,33 13,90 15,33 
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APÊNDICE X – Valores das variáveis utilizadas para testar H04 a H07 
  H04 H05 H06 H07 

Município Exercício APRM APRC BMIRM BMIRC CRM CRC PFRM PFRC PPRM PPRC S PRM SPRC 

Iporã 2004 3.066.278,94 1.955.497,30 2.999.231,97 1.872.077,46 67.046,97 83.419,84 14.926,83 75.819,36 165.590,18 192.486,78 2.944.812,71 1.746.241,94 

Iporã 2005 3.748.988,34 2.355.988,03 3.673.978,02 2.258.577,49 75.010,32 97.410,54 20.350,30 92.411,67 411.328,04 454.603,32 3.813.886,74 2.305.549,78 

Iporã 2006 4.817.368,96 3.104.383,37 4.710.039,70 2.987.683,20 107.329,26 116.700,17 183.270,64 292.988,35 240.171,82 303.738,76 5.428.375,93 3.542.105,69 

Iporã 2007 5.542.295,81 3.402.213,94 5.321.415,62 3.289.811,75 220.880,19 112.402,19 452.064,85 633.090,14 140.266,34 231.213,73 6.437.107,20 4.025.052,64 

Iporã 2008 7.409.740,93 4.799.790,39 7.138.513,19 4.664.859,80 271.227,74 134.930,59 1.733.758,00 1.957.363,79 117.163,64 241.328,24 8.158.609,56 5.200.888,62 

Itapiranga 2004 12.097.269,25 11.597.409,83 11.324.964,69 10.675.501,47 772.304,56 921.908,35 74.285,88 74.285,88 576.487,49 698.529,89 11.738.147,21 11.116.245,38 

Itapiranga 2005 12.396.891,22 11.352.750,12 11.687.804,40 10.353.732,14 709.086,82 999.017,98 216.078,04 393.201,02 546.247,23 693.719,90 12.343.727,09 10.974.990,34 

Itapiranga 2006 12.704.172,07 10.136.956,34 12.006.526,59 9.958.018,81 697.645,48 178.937,53 403.375,11 642.672,30 1.666.494,84 1.993.031,85 11.394.812,58 8.261.762,65 

Itapiranga 2007 13.523.331,32 10.294.119,79 12.917.959,77 10.090.271,00 605.371,55 203.848,80 426.132,57 637.883,28 804.343,85 1.317.363,11 13.170.852,27 9.216.870,77 

Itapiranga 2008 15.374.243,31 10.895.171,36 14.368.490,66 10.646.237,38 1.005.752,65 248.933,99 333.216,46 472.093,42 416.835,32 972.856,55 16.925.561,96 11.751.591,82 

Santa Helena 2004 3.666.604,84 3.232.316,86 3.630.081,87 3.189.147,13 36.522,97 43.169,72 202.578,41 217.985,99 248.256,49 300.812,39 3.623.059,68 3.120.808,22 

Santa Helena 2005 4.096.595,36 3.224.482,12 4.049.127,83 3.167.258,36 47.467,53 57.223,77 523.515,93 637.180,69 236.222,55 274.463,96 4.056.863,41 3.032.844,00 

Santa Helena 2006 4.620.594,75 3.266.967,46 4.499.487,60 3.176.683,39 121.107,15 90.284,07 313.931,22 408.976,29 220.937,09 291.809,08 4.842.126,11 3.322.581,77 

Santa Helena 2007 7.423.710,03 5.648.793,58 7.258.057,14 5.485.083,68 165.652,89 163.709,90 391.654,00 471.373,43 220.912,46 309.195,18 7.932.728,22 5.989.809,61 

Santa Helena 2008 7.503.679,15 5.362.276,12 7.352.616,68 5.182.964,14 151.062,47 179.311,97 254.634,36 260.837,66 623.051,74 864.626,01 7.358.377,28 4.969.196,68 

São João do Oeste 2004 5.434.247,34 5.140.016,78 4.418.271,66 4.109.705,07 1.015.975,68 1.030.311,71 10.190,48 51.640,61 93.163,85 112.886,64 5.622.617,64 5.267.214,17 

São João do Oeste 2005 6.498.399,74 5.862.027,43 5.323.103,75 4.665.455,00 1.175.295,99 1.196.572,43 9.140,95 91.385,57 85.601,67 115.804,24 7.093.180,61 6.344.361,11 

São João do Oeste 2006 7.171.762,83 6.005.371,81 5.923.323,19 4.797.690,56 1.248.439,64 1.207.681,24 77.285,00 167.302,98 76.575,83 120.221,80 7.887.300,83 6.587.245,85 

São João do Oeste 2007 8.101.778,71 6.279.529,37 6.601.546,18 4.975.698,27 1.500.232,53 1.303.831,10 401.559,31 490.226,45 66.564,36 128.384,01 9.218.940,33 7.246.204,20 

São João do Oeste 2008 9.517.504,17 7.251.001,86 7.859.580,34 5.781.829,92 1.657.923,83 1.469.171,93 1.376.116,80 1.417.342,20 280.680,58 336.102,04 9.975.281,31 7.612.132,14 

Tunápolis 2004 2.121.241,68 1.779.010,78 1.872.928,77 1.519.293,75 248.312,91 259.717,03 68.102,17 55.546,07 1.147.681,96 1.315.947,75 1.078.169,73 580.229,14 

Tunápolis 2005 2.724.558,79 1.905.138,84 2.362.425,95 1.514.167,96 362.132,84 390.970,88 69.999,35 130.290,85 1.130.166,09 1.339.051,42 1.708.818,50 620.221,73 

Tunápolis 2006 3.472.280,64 1.950.667,80 3.105.082,70 1.712.061,46 367.197,94 238.606,33 462.247,20 553.989,25 879.612,59 1.253.150,42 2.666.259,58 679.366,86 

Tunápolis 2007 4.260.337,31 2.145.302,79 3.912.782,20 1.932.649,95 347.555,11 212.652,84 417.058,56 442.498,61 711.761,21 1.287.436,63 3.821.213,82 1.105.063,82 

Tunápolis 2008 6.271.674,79 3.549.610,11 5.971.536,16 3.373.949,12 300.138,63 175.660,99 515.691,07 617.494,84 1.061.677,51 1.912.611,79 5.561.376,75 1.886.574,02 
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APÊNDICE W – Valores das variáveis utilizadas para testar H08 a H10 
  H08 H09 H10 

Município Exercício RRM RRC DRM DRC RERM RERC 

Iporã 2004 6.254.237,20 6.245.652,44 4.655.183,57 4.356.775,60 1.599.053,63 1.888.876,84 

Iporã 2005 7.941.716,08 7.601.398,75 5.083.000,87 4.477.544,29 2.858.715,21 3.123.854,46 

Iporã 2006 8.987.433,51 8.996.241,70 8.554.840,25 7.618.716,36 432.593,26 1.377.525,35 

Iporã 2007 9.743.895,38 9.746.677,27 9.016.519,99 8.578.498,52 727.375,39 1.168.178,75 

Iporã 2008 12.776.896,02 12.856.884,45 11.438.090,94 9.967.070,88 1.338.805,08 2.889.813,57 

Itapiranga 2004 14.424.510,57 14.915.787,87 14.165.543,67 12.887.894,97 258.966,90 2.027.892,90 

Itapiranga 2005 16.117.109,61 16.176.439,77 15.841.391,96 15.251.580,80 275.717,65 924.858,97 

Itapiranga 2006 18.560.583,14 17.180.148,92 18.696.530,89 17.120.997,86 -135.947,75 59.151,07 

Itapiranga 2007 19.482.915,91 19.630.364,48 19.388.186,50 18.288.054,02 94.729,41 1.342.310,46 

Itapiranga 2008 23.472.952,16 23.779.055,54 21.897.234,39 20.375.436,23 1.575.717,77 3.403.619,31 

Santa Helena 2004 3.601.610,56 3.606.330,97 3.507.323,47 3.357.241,86 94.287,09 249.089,12 

Santa Helena 2005 4.298.731,94 4.301.874,67 4.307.454,18 3.933.556,42 -8.722,24 368.318,24 

Santa Helena 2006 4.837.776,21 4.858.736,40 4.592.774,46 4.377.518,29 245.001,75 481.218,11 

Santa Helena 2007 5.128.705,41 5.162.789,85 5.116.188,53 4.625.999,87 12.516,88 536.789,98 

Santa Helena 2008 6.906.721,81 6.498.985,40 7.100.669,81 5.710.681,86 -193.948,00 788.303,54 

São João do Oeste 2004 5.897.168,44 5.866.975,79 6.093.696,05 5.349.178,47 -196.527,61 517.797,32 

São João do Oeste 2005 6.928.640,77 6.847.631,86 6.529.792,38 6.145.963,51 398.848,39 701.668,35 

São João do Oeste 2006 7.603.979,28 7.439.677,03 7.415.851,55 6.947.281,82 188.127,73 492.395,20 

São João do Oeste 2007 8.828.868,36 8.918.448,39 8.048.117,35 7.363.154,56 780.751,01 1.555.293,82 

São João do Oeste 2008 11.068.708,87 10.684.199,62 10.187.734,84 8.383.919,68 880.974,03 2.300.279,95 

Tunápolis 2004 5.174.687,77 4.850.333,26 5.160.173,60 4.561.261,09 14.514,17 289.072,17 

Tunápolis 2005 5.804.802,61 5.864.254,87 5.776.334,63 5.687.706,05 28.467,98 176.548,83 

Tunápolis 2006 6.577.205,92 6.608.885,09 6.237.396,46 6.123.269,25 339.809,46 485.615,84 

Tunápolis 2007       

Tunápolis 2008       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


