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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como objetivo sobrepor conhecimentos sobre os instrumentos 

de planejamento e controle na administração pública, e sobre a elaboração e execução do 

orçamento, pois com isto será possível verificar como que estão sendo distribuídos os recursos 

públicos. 

  A contabilidade aplicada ao setor público exerce um papel importante, sendo necessária 

para a tomada de decisões. Um dos maiores desafios da contabilidade governamental é 

mensurar os valores dos bens de uso comum, bens estes adquiridos através de recursos públicos, 

devendo ser incluídos no ativo permanente do ente responsável pela administração e pelo 

controle. 

Os serviços públicos são conjuntos de atividades exercidos e bens colocados à 

disposição da coletividade, da sociedade, a fim de proporcionar máximo bem-estar da 

população. Tais serviços são prestados pelo Estado sob condições impostas e fixadas por Leis, 

apresentadas neste trabalho. 

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de 

serviços públicos, sendo dividida em administração direta e indireta.  

A administração direta é aquela exercida pelo conjunto dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Nesse caso, os órgãos não possuem personalidade jurídica 

própria, patrimônio, nem autonomia administrativa.  

A administração indireta é composta pelas autarquias, fundações, sociedades de economia 

mista, empresas públicas e outras entidades de direito privado. Tais entidades possuem 

personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa.  

A Administração Pública precisa que seus administradores estejam envolvidos para 

cumprir sua missão e conduzir a máquina pública de forma eficiente preservando o interesse 

social em suas ações governamentais. 

Para Chiavenato (2010), as decisões que, principalmente, os administradores tomam 

sobre o presente e o futuro de uma organização é que influenciam no seu sucesso ou fracasso.  

A decisão é um processo de escolha e análise entre as mais variadas alternativas 

disponíveis e envolve os seguintes elementos: tomador de decisão, objetivos, preferências, 

estratégia, situação e resultado. Conforme Oliveira (2009) destaca, as decisões podem ser 
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tomadas em condições de certeza e em condições de risco ou incerteza. As condições de certeza 

ocorrem quando o profissional sabe exatamente o que vai ocorrer no futuro como decorrência 

da decisão tomada hoje. As condições de risco ocorrem quando existem casualidades que 

podem influenciar os resultados da decisão tomada.   

3. CONTROLADORIA COMO FERRAMENTA NO SETOR PÚBLICO 

O controle interno é indispensável na gestão pública, visto que através dele os 

governantes podem administrar com mais segurança. Possibilitando assim, a obediência às Leis 

vigentes e a continuidade financeira do ente Público. 

Desde a Revolução Industrial, a Controladoria tem se mostrado um instrumento 

extremamente eficiente na gestão das organizações.  No setor público não é diferente. 

Considerando-se o fato de que os recursos públicos estão cada vez mais escassos e levando-se 

em conta também a exigência da população na análise de como estão sendo geridos tais recursos 

aumentou consideravelmente, o controle interno é, de fato indispensável. 

Com o surgimento das grandes indústrias, produzindo numa escala cada vez maior, 

existe uma preocupação e a necessidade de uma fiscalização mais rígida por parte do Estado, 

para se ter o controle da produção, com o intuito de cumprir a arrecadação dos impostos 

gerados.  

Este recurso pode ser usado também como um meio de se verificar se as metas estão 

sendo cumpridas e se os programas governamentais estão sendo eficientes. Tudo isso de 

maneira legal e transparente. Obedecendo a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal de 

2000, da Lei 4320 de 1964, a Constituição Federal de 1988, dentre outras. 

4. A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

A contabilidade pública é fundamental para o controle e planejamento de todos os fatos 

geradores que ocorrem dentro da entidade. Ela é o ramo que estuda, interpreta, identifica, 

mensura, avalia, registra, controla e evidencia os fenômenos contábeis, decorrentes das 

variações patrimoniais.  

A Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público, NBC T - 16.1, traz 

conceitos, objetos e campo de aplicações da Contabilidade Pública, onde define a Contabilidade 

Pública como:  

Ramo da Ciência Contábil que aplica, no processo gerador de informações, os 

princípios e as normas contábeis direcionados à gestão patrimonial de entidades 

públicas, oferecendo aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os 

aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do Patrimônio da 
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Entidade e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão e à adequada 

prestação de contas. (NBC T - 16.1, 2012). 

 

A função da contabilidade aplicada ao setor público deve refletir sistematicamente o 

ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, 

prestação de contas e instrumentalização do controle social. 

Segundo Rosa (2013), o objeto da contabilidade é o Patrimônio Público, assim 

entendido como o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não. 

Engloba ainda os direitos e bens adquiridos, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas 

entidades do setor público.     

A informação fornecida pela contabilidade é muito importante para a decisão do gestor, 

pois através dela é feito a análise dos relatórios e demonstrações contábeis para verificar a 

situação da entidade, se está havendo lucro ou déficit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

O planejamento é referente a um conjunto coordenado de formulações, que possibilitam 

o alcance das metas na qual são indispensáveis à consecução dos objetivos. A prática do 

planejamento tem como propósito corrigir distorções administrativas, alterar condições 

indesejáveis para a coletividade, remover empecilhos institucionais e assegurar a viabilização 

de objetivos e metas que se pretende alcançar. 

Segundo (SANTOS, 2006, p.23), o propósito do planejamento governamental é 

definir objetivos para o futuro e os meios para alcançá-los, de maneira que as 

transformações ocorridas na comunidade no qual o governo pretende intervir não 

sejam determinadas, simplesmente, por circunstâncias fortuitas ou externas, mas pelo 

resultado de decisões e propósitos gerados por alguns ou todos os seus habitantes.  

 

O Planejamento Governamental é um processo contínuo de negociação entre o Estado 

e a sociedade. O avanço da cidadania ocorre justamente pelo conflito existente entre os 

interesses da sociedade e a administração pública, caso não atendam as demandas desejadas 

para o bem-estar social e, em última instância, da própria democracia. Os gestores portam a 

obrigação de alcançar o desenvolvimento econômico e social, assim como atender de forma 

lícita, os interesses propostos pelo governo.  

6. PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS 

O orçamento Federal é elaborado anualmente, nele estão previstos os cortes e os gastos 

do país. Esse orçamento é de extrema importância e contêm medidas que afetam diretamente a 
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sociedade. Os princípios orçamentários são garantias para que o orçamento esteja de acordo 

com a Constituição Federal e que a transparência com os gastos de dinheiro público seja 

executada de forma correta e que atendam às necessidades do país. Cada princípio também 

permite a elaboração dos orçamentos de forma organizada e de fácil entendimento. Através 

destes princípios são apontados falhas, erros ou inconstitucionalidades presentes nos 

orçamentos, no qual interfere a sua aprovação. 

 6.1 Princípio da Universalidade  

O orçamento deve ser uno, deve conter as receitas e despesas do Estado. Essa regra é 

indispensável para o controle das finanças públicas. 

 6.2 Princípio da Unidade  

Este princípio da unidade, determina que o orçamento deve reunir todas as receitas do 

Estado de um lado e as Despesas do outro. 

 6.3 Princípio da Totalidade  

O princípio da totalidade surgiu devido à precisão de se permitir a convivência de 

diversos orçamentos, que, devem ser consolidados.  

 6.4 Princípio Periodicidade (ou Anualidade) 

Este orçamento estabelece o tempo no qual deve ser organizado e autorizado, segundo a 

Constituição Federal de 1988, no seu Art.165, as leis do poder executivo: 

I- Plano plurianual 

II- Diretrizes orçamentarias 

III- Orçamentos anuais. 

 6.5 Princípio do Orçamento Bruto 

Este princípio determina que certas despesas ao serem realizadas, geram receitas. Por 

outro lado, dependendo de algumas receitas, no ato de sua arrecadação, geram despesas. 

Segundo este Princípio é proibido à inclusão de receitas e despesas nos orçamentos.  

 6.6 Princípio do Equilíbrio Orçamentário  

O objetivo principal é garantir que as despesas autorizadas não serão superiores à 

previsão das receitas. A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de ocorrência de 

um déficit orçamentário, caso as despesas forem maiores que as receitas.  
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6.7 Princípio da Exclusividade  

Tende a evitar que o orçamento seja utilizado para aprovação de materiais que não 

tenham qualquer pertinência com o conteúdo orçamentário. Essa preocupação dá-se pelo fato 

da maior agilidade do processo orçamentário.  

 6.8 Princípio da Publicidade 

Com esse princípio, é garantido o acesso às informações necessárias ao exercício da 

fiscalização sobre a utilização dos recursos públicos a qualquer interessado. No website do 

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por exemplo, encontram-se todos os 

últimos planos orçamentários, disponíveis para qualquer cidadão.  

 6.9 Princípio da não-Vinculação ou não-Afetação das Receitas  

De acordo com esse princípio nenhuma receita de impostos poderá ser comprometida 

para atender a certos e determinados gastos. 

 6.10 Princípio da Legalidade 

Este princípio impõe ao Poder Público, subordinação às prescrições legais, 

encaminhando as Leis Orçamentárias, LOA, LDO, e PPA para serem aprovadas pelo Congresso 

Nacional. 

7. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO  

Elaborar um orçamento consiste em estabelecer objetivos reais para um período 

determinado, assim como calcular os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à 

efetivação desses objetivos. Os principais elementos necessários para a elaboração 

orçamentária são analisados através do sistema de planejamento. Portanto, elaborar um 

orçamento corresponde à tarefa de realizar a previsão da receita e a fixação da despesa, com a 

finalidade de serem gastas as verbas autorizadas pelo Legislativo antes da execução do 

orçamento.  

O Art. 165 da Constituição Federal determina a elaboração e execução de três leis 

orçamentárias – o Plano Plurianual (PPA), as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) - que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das 

políticas públicas federais. Caracteriza-se por possuir múltiplas funções: planejamento contábil, 

financeiro e de controle. 

Segundo PISCITELLI (2004, p. 62), "o orçamento é um instrumento que 

expressa a alocação dos recursos públicos, sendo operacionalizado por meio de 

diversos programas que consistem a integração do plano plurianual com o 

orçamento". 
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O orçamento tradicional, que antes funcionava como instrumento de controle político, 

deu lugar ao moderno, sendo esse último utilizado como instrumento de administração, contudo 

o mesmo evoluiu para unir-se ao planejamento, fazendo surgir o chamado orçamento-programa. 

Para Lima e Castro (2007), Orçamento Público é o planejamento feito pela 

Administração Pública para atender, durante determinado período, aos planos e 

programas de trabalho por ela desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a 

serem obtidas e pelos dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuidade e a 

melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à sociedade.  

No orçamento público, quando se fala de planejamento estratégico, está se referindo a 

elaboração do Plano Plurianual, que define as ações da gestão pública, políticas de governo, 

para os próximos quatro anos.  

Por meio do orçamento, pode-se verificar a real situação econômica do ente público, 

avaliar sua arrecadação, seus gastos e demais ações a serem executadas, bem como conhecer o 

que ainda poderá ser realizado 

  A Lei Orçamentária Anual (LOA) é classificada como o planejamento operacional, uma 

vez que ela vai tratar das ações de execução do orçamento e não tem duração superior a um 

exercício fiscal. 

De acordo com Kohama (2010), o governo tem como responsabilidade fundamental 

o melhor nível dinâmico de bem-estar à coletividade. Para tanto, utiliza-se de técnicas 

de planejamento e programação de ações que são condensadas no chamado sistema 

de planejamento integrado. Esse sistema busca, principalmente, analisar a situação 

atual – diagnóstico – para identificar as ações ou alterações a serem desenvolvidas, 

visando atingir a situação desejada. 

Para se projetar o futuro que se pretende alcançar é necessário a preparação da proposta 

orçamentária através do PPA, e pelas diretrizes, através da LDO que decide a forma que o plano 

será implementado. 

O ciclo orçamentário refere-se ao tempo em que se processam as atividades típicas do 

Orçamento Público, desde sua concepção até sua apreciação final. São as etapas realizadas, de 

forma ordenada, ao longo do processo orçamentário, tais como: elaboração, estudo e aprovação, 

execução, avaliação e controle. 

Para Silva (2004, p. 90): 

O ciclo orçamentário corresponde ao período em que se processam as 

atividades peculiares do processo orçamentário, definindo-se como uma série de 

etapas que se repetem em períodos prefixados, segundo os quais os orçamentos são 
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preparados, votados, executados, os resultados avaliados e as contas finalmente 

aprovadas. (Silva, 2004, p. 90) 

8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A execução orçamentária representa a utilização dos recursos financeiros, discriminados 

no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual – LOA, visando atender projetos e atividades 

planejadas para o período, havendo disponibilidade de receita. Fornecido pela Secretaria de 

Orçamento Federal, no SIAFI, o crédito orçamentário criado poderá ser alocado, seguindo as 

normas de execução e de programação financeira da União estabelecida para o exercício e 

lançadas nas informações orçamentárias. Sendo propriamente fundamentado, tem-se o início 

da execução orçamentária propriamente dita. 

A Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, prevê três estágios para a execução das despesas. 

São eles: empenho, liquidação e pagamento.  

 8.1 Empenho 

 De acordo com o Art. 58 da Lei nº 4320/64 “O empenho de despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição”, sendo o primeiro estágio da execução orçamentária.   

É vedada, de acordo com o Art. 60, a realização de despesa sem prévio empenho. 

Contudo, o Estado não se vê obrigado a efetuar o pagamento, mesmo a despesa estando 

legalmente empenhada. As “notas de empenho” são os documentos extraídos que indicaram o 

nome do credor, a representação e a importância.    

 8.2 Liquidação 

No segundo estágio da execução da despesa, a liquidação, será cobrada a prestação dos 

serviços, entrega dos bem, realização da obra, entre outras atividades. Fundamentado pelos 

documentos comprobatórios e títulos de crédito, ocorre a verificação do direito adquirido. 

Como determina o Art. 63 da Lei nº 4320/64, “A liquidação da despesa consiste na verificação 

do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito”.  

A liquidação, portanto, é a comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações 

constantes do empenho. A verificação tem como finalidade apurar a origem e o objeto do que 

se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve a importância. Caso a despesa 



11 
 

aconteça por fornecimentos ou serviços prestados, deverá ser apresentado o contrato, a nota de 

empenho e os comprovantes de entrega de material ou prestação efetiva de serviços.  

 8.3 Pagamento 

Segundo o Art. 64, “a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 

competente, determinando que a despesa seja paga”. O último estágio da execução da despesa 

é o pagamento, que consiste na entrega  da verba credor, extinguindo o débito ou 

obrigação. A ordem do pagamento só poderá ser registrada pelo serviço de contabilidade.  

9. CONTROLE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 A Constituição Federal de 1988 dispõe que o controle na execução orçamentária das 

entidades de administração direta ou indireta no que diz respeito à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas será exercida por via de 

controle externo e interno. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

que utilize ou gerencie bens e valores públicos ou pelos quais a união responda. 

 Ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ficará incumbida 

a responsabilidade do controle externo. A eles competirá: a apreciação das contas públicas (com 

parecer de até 60 dias a contar do recebimento); o julgamento das contas dos responsáveis pela 

administração de dinheiro, bens e valores públicos; a apreciação da legalidade dos atos de 

admissão de pessoal na administração direta e indireta incluindo fundações mantidas pelo poder 

público, excetuando-se as nomeações para cargo em comissões bem como concessões de 

aposentaria; realizar por iniciativa própria inspeções e auditorias de natureza contábil nas 

unidades administrativas dos três poderes e demais unidades referidas em lei; a fiscalização das 

contas nacionais de empresas supranacionais que haja participação da direta ou indireta da 

União; a fiscalização da aplicação de recursos repassados aos entes federados pela União; 

prestar as informações solicitadas sobre a fiscalização (contábil, financeira, orçamentária, 

operacional, patrimonial de auditorias e inspeções realizadas) quando solicitadas pelo 

Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou respectivas comissões; aplicar sanções 

previstas em lei em caso de ilegalidades de despesa ou irregularidade de contas entre outras 

previstas em lei. 
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 Caberá aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manter de forma íntegra o 

controle interno. A estes competirá: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

10.  AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 De acordo com o artigo 47 da lei 4.320 de 1964, o Poder Executivo imediatamente após 

a promulgação da lei de orçamento, aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que 

cada unidade orçamentária ficará autorizada a utilizar. A fixação das cotas será de forma a 

assegurar às unidades orçamentárias e manter durante o exercício na medida do possível o 

equilíbrio entre receita arrecadada e a despesa realizada. Podendo as mesmas ser alteradas 

durante o exercício, observados o comportamento da execução orçamentária. 

Segundo Silva (2001, p. 03): 

 

A execução do orçamento consiste na realização das ações previstas na peça 

orçamentária: arrecadação de receitas e realização das despesas, conforme os 

programas previstos e de acordo com as determinações especificadas na legislação 

que disciplina a matéria. A execução envolve três dimensões principais: 

(i) orçamentária: comprometimento da dotação disponível,  

(ii)  física: realização da obra ou serviço, ou aquisição de um bem previsto na lei 

orçamentária 

(iii)  financeira: pagamento de uma despesa previamente comprometida do ponto 

de vista orçamentário e cuja realização física já foi efetivada, ou geração de déficits, 

hipótese observada quando as despesas não são quitadas no mesmo exercício 

financeiro. 

 Desta forma, a avaliação apurar a efetividade dos programas e ações governamentais, 

ou seja, apura em que medida as ações executadas produziram os resultados pretendidos. 

11.  ANÁLISE PRÁTICA / ESTUDO DE CASO 

Nesta parte do trabalho, descreveremos um pouco dos instrumentos de planejamento de 

Santa Catarina, buscando mostrar as diversas informações que podem ser obtidos como os 

mesmos e com isto evidenciar a importância da contabilidade junto ao setor público na tomada 
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de decisões. 

Lembrando que os instrumentos de Planejamento estão previstos tanto na Constituição 

Federal/88 em seu art. 165, bem como, na Lei Complementar 101/00. 

11.1 Análise do PPA – Plano Plurianual 2016 - 2019 

O PPA de Santa Catarina tem como objetivo central a Melhoria da Qualidade de Vida 

das Pessoas, visando com isto reduzir ou mesmo eliminando as diferenças entre pessoas e 

regiões. Para buscar atingir este objetivo ele se divide em 6 eixos de desenvolvimento que 

seriam os macros objetivos e dentro destes eixos em 27 áreas de resultado, que por sua vez são 

subdividas em 87 programas e 2224 sub ações. 

Abaixo vamos descrever os 6 grandes eixos que norteiam o PPA: 

1 – Qualidade Social: Assegurar a oferta dos serviços públicos de qualidade para todas as 

pessoas; 

2 – Economia do Desenvolvimento: Criar as condições para a formação, atração e consolidação 

das empresas no Território Catarinense; 

3 – Território Integrado: Assegurar uma infraestrutura suficiente, de qualidade e adequada às 

necessidades do Estado; 

4 – Ciência e Tecnologia: Fortalecer a capacidade científica e a inovação tecnológica do Estado; 

5 – Qualidade Ambiental: Preservar e proteger o ambiente e promover utilização eficiente dos 

recursos; 

6 – Desenvolvimento Institucional: Ampliar a capacidade do setor público em ofertar mais e 

melhores serviços a sociedade catarinense. 

Falaremos da Área de Resultado Segurança Pública que está dentro do Objetivo 1, ou 

seja, Qualidade Social. 

São traçados os Objetivos Estratégicos: Propiciar maior segurança; aumentar a 

confiança e reduzir os índices de criminalidade. 

São estipulados indicadores tais como: números de homicídios, número de roubos, crimes 

solucionados com auxílio de câmeras e etc.… 

São apontados logo em seguida os principais problemas tais como: aumento da violência, gestão 

inadequada de pessoas, dificuldade de integração interinstitucional e etc. 

Logo após são traçadas as Estratégias para atacar os problemas tais como: Reduzir o 

número de homicídios; manter a recomposição anual do efetivo; reter pessoal qualificado, e etc. 

É por fim, estabelece os programas para que sejam alcançados as metas e os valores que 

se pretende investir em cada programa. Neste caso da Área de Atuação da Segurança Pública 
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foram traçados 5 programas: Segurança Cidadã; De Olho no Crime; Suporte Institucional 

Integrado; Valorização do Servidor – Segurança Pública; Reequipamento e Apoio Operacional 

da Segurança Pública. 

 O ente de Santa Cataria ainda prevê em seu PPA um capítulo específico aonde se 

consegue verificar as fontes de financiamento, aonde se consegue verificar que os dois grandes 

grupos para financiar são os recursos do Tesouro do próprio Estado em primeiro lugar e em 

segundo lugar são outras fontes de financiamento. 

 O PPA também dedica um capítulo para especificar o processo de monitoramento e 

avaliação do PPA, sendo a Secretária de Fazenda, através da Diretoria de Planejamento 

Orçamentário responsável pelo: Planejamento do Processo de Avaliação; Execução da 

Avaliação; Análise de Resultados e Divulgação de Resultados. 

11.2 Análise da LDO: 

 Para Análise da LDO retiramos dados do Anexo de Metas Fiscais para Análise e 

demonstração das informações contidas no mesmo. 

Tabela 01 – Dados metas fiscais 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultado 

Primário 
826.150 687.117 390.362 1.618.301 2.536.029 

Resultado 

Nominal 
5.465.798 130.855 -810.703 1.805.406 1.521.665 

Receita 

Total 
22.741.779 24.679.153 26.073.622 27.491.237 29.627.737 

Despesa 

Total 
21.709.807 24.458.003 25.816.203 27.407.409 28.840.188 

 

Através dos dados acima podemos retirar diversas informações importantes, tais como: 

1) Superávit uma vez que as Receitas Totais são maiores que as Despesas Totais o que serve 

para demonstrar o equilíbrio das contas do Estado de Santa Catarina. 

2) Como o Resultado Nominal serve para demonstrar a evolução da Dívida e o Resultado 

Primário para demonstrar a evolução da Arrecadação. Sendo assim, podemos verificar que 

Resultado Nominal em 2018 para 2019 haverá uma redução, ou seja, as dívidas ficarão 

menores, e haverá um aumento do Resultado Primário o que significa que haverá mais dinheiro 

para investimentos. 
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3) Pelo quadro acima aonde conseguimos verificar um equilíbrio das contas do Estado de Santa 

Catarina, o que serve para indicar uma boa saúde financeira. 

11.3 Análise da LOA – Lei Orçamentária Anual: 

A LOA serve para discriminação das Receitas e Despesas, neste caso são do Estado de 

Santa Catarina e referem-se ano de 2017. 

Pode observar que as receita prevista é de 26,073 bilhões sendo dividida em apenas dois 

orçamentos que é o Orçamento Fiscal responsável pela receita de 23,402 bilhões e o Orçamento 

da Seguridade que é responsável pela receita de 2,670 bilhões. 

Aonde se consegue verificar que a principal fonte da Receita Fiscal é a Tributária que 

está prevista em 23,554 bilhões. As despesas correntes em obediência ao princípio do equilíbrio 

orçamentário e igual ao valor da receita. Mas o que pudemos observar é que 50 % da receita, 

ou seja, 13 bilhões são gastos com Despesas de Pessoal e encargos sociais. 

Na Loa também conseguimos verificar os gastos por Órgão/Unidade Orçamentária o 

que podemos verificar que o Órgão que tem a maior despesa é a Secretária de Educação no 

montante de 3,016 bilhões. Podemos concluir que o governo está cumprindo o que traçou o que 

foi traçado no PPAG que colocou a educação em Santa Catarina como prioridade fundamental, 

o que justifica o avanço cada vez maior no número de pessoas com mais estudo. 

Na parte prática deste trabalho tentamos demonstrar um pouco da importância dos 

instrumentos de planejamento e como pode ser feita a análise, trabalhando com algumas das 

informações que podem ser obtidas dos mesmos. Lembrando que quando são feitas análises 

mais profundas os instrumentos de planejamento são fundamentais para a gestão e obtenção de 

informações das políticas públicas, para acompanhamento dos planos de governo e dos 

cumprimentos das metas. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho teve como linha de pesquisa o setor público, através dele compreendemos 

a contabilidade como instrumento de controle que auxilia o planejamento para tomada de 

decisões. 

Com a realização do mesmo, manuseio das ferramentas de controle e auxílio da 

contabilidade, pudemos perceber o quanto uma administração fidedigna do patrimônio público, 

e de sua saúde financeira são essenciais para as tomadas de decisões no que diz respeito à 

alocação de recursos, distribuição de verbas bem como planejamentos futuros de forma a gerir 

com excelência e resultados positivos o patrimônio público.  
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