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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo refletir sobre alguns aspectos importantes da Lei 
de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito a transparência, assim como avaliar os impactos 
da lei quanto aos relatórios apresentados pelo Governo do Estado da Bahia. A discussão teórica 
está embasada nos pontos de vista dos autores mencionados, através de levantamentos de dados 
e nas amostragens analisadas com dados da pesquisa realizada através do público externo e 
interno da SEFAZ. Pela análise desses dados pode-se chegar à conclusão de que a linguagem 
utilizada na elaboração dos relatórios não favorece o processo de transparência da Execução 
Orçamentária do Estado. 
 
Palavras chaves: Responsabilidade Fiscal; Transparência. 
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ABSTRACT 

 
 
The main objective of the present work is to reflect on important aspects of  
the Fiscal Responsability Law and its transparency, as well as evaluate the  
impacts of this law focusing on the reports presented by the Government of  
the State of Bahia. In the field of theory, the discussion is based on the  
points of view of several authors mentioned, through data collection and  
data from researches carried out in SEFAZ, involving inside and outside  
personnel. Through the analyses of these data, one concludes that the  
language approach used in the elaboration of the reports does not abet the  
transparency process of the Budget Execution of the State. 

 

Key Words: Fiscal Resposability; Transparency. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contexto 
 
 

A sociedade sempre conviveu com uma total falta de responsabilidade na gestão 

fiscal, ansiando pela criação de mecanismos que coibissem o mau uso de 

recursos públicos, de maneira que ela pudesse acompanhar essa gestão. 

A Constituição Federal no seu artigo 163 prevê a edição de Lei Complementar 

para fixar os princípios norteadores das finanças publicas no Brasil. Em 04 de 

maio de 2000 o então Presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona a Lei 

Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (L.R.F.) -, que tem por 

objetivo a manutenção e equilíbrio das contas públicas, inserindo limites e 

controles para as contas de receitas e despesas, utilizando-se de instrumentos 

para ampla divulgação. 

No seu artigo primeiro a Lei declara que “estabelece norma de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”; estando sujeitos a esta norma 

todos os gestores dos poderes constituídos de todas as unidades da federação, 

ou seja, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal representados 

pelos seus órgãos da Administração Direta, Fundos, Autarquias, Fundações e 

Empresas Estatais Dependentes, abrangendo o Poder Executivo. O Poder 

Legislativo, inclusive os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério 

Público (art. 1º,§2º). 

Até então se tinha a Lei 4320/64 que trata na sua essência apenas da 

discriminização, da classificação da categoria econômica das receitas e despesas, 

da forma de como devem ser contabilizadas e da elaboração do orçamento. 

Existia, portanto a necessidade de uma norma que impusesse aos 

administradores uma ação planejada e transparente na gestão dos recursos 

disponibilizados pela sociedade.  
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A LRF veio atender a esse anseio tendo a transparência como um dos seus 

princípios básicos, ela impõe instrumentos a serem adotados a fim de trazer para 

a sociedade o conhecimento da forma como estão sendo geridos os recursos por 

ela disponibilizados. 

A transparência está concretizada com a divulgação ampla, inclusive pela Internet, 

de quatro novos relatórios de acompanhamento da gestão fiscal, que permitem 

identificar as receitas e despesas (Ibd). 

A Lei ainda responsabiliza os entes por descumprimento das regras nelas 

estabelecidas, submetendo os responsáveis às sanções previstas no DL nº 2848 

de 07/11/40 – Cód. Penal;  PL 621/99 caso seja aprovado, e no DL 201 de 

27/02/67  no que tratam dos crimes de responsabilidade fiscal.  

A responsabilidade que a nova lei se refere será demonstrada por uma gestão 

fiscal transparente, e ratifica no art. 1º, § 1º: 

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente,em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas,mediante o cumprimento de metas 

de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesa com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 

garantia e inscrição em Restos a Pagar”.  

 A demonstração, através dos relatórios estabelecidos na Lei, do que preconiza o 

art. acima se configura a transparência da execução orçamentária. Na Bahia os 

relatórios de acompanhamento estão sendo divulgados através do Diário Oficial 

do Estado da Bahia e do Site da Sefaz: www.sefaz.ba.gov.br. 
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1.2   Problema 

A transparência na gestão governamental sempre foi o ideal de todo cidadão que 

contribui para o abastecimento dos cofres públicos. A Lei de Responsabilidade 

Fiscal está apoiada na transparência como um dos seus pilares básicos, 

evidenciando-a através da inserção de novos relatórios a serem emitidos pelos 

gestores públicos, que devem ser amplamente divulgados, inclusive por meios 

eletrônicos, a fim de favorecer o controle da sociedade sobre a gestão fiscal. 

Esse princípio delimita a  seguinte questão norteadora deste estudo: até que ponto 

os relatórios de divulgação da execução orçamentária do Governo da Bahia  

favorece o processo de transparência governamental estabelecido na LRF? 

1.3 Hipótese 

Os relatórios da execução orçamentária estabelecidos na LRF favorecem ao 

processo de transparência das ações governamentais dos Estados. 

1.4 Objetivos 

  1.4.1Objetivo Geral 

 Desenvolver um diagnóstico do processo de transparência governamental da 

execução orçamentária do Governo do Estado da Bahia sob o aspecto da LRF. 

  1.4.2 Objetivo Específico 
 
� Analisar os relatórios da execução orçamentária do Governo do Estado quanto 

ao processo da transparência sob o Aspecto da LRF. 

� Levantar os relatórios que o Governo da Bahia disponibiliza para sociedade 

� Diagnosticar o cumprimento dos prazos para sua divulgação na forma da 

legislação. 
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1.5 Justificativa 

O presente estudo será de grande relevância para o Estado da Bahia, 

considerando que gestão dos recursos públicos nos dias de hoje está subordinada 

aos princípios básicos da LRF, que introduziu novos conceitos como os de 

transparência e responsabilidade, estabelecendo através de normas, regras de 

limites, transparência e austeridade no trato com a aplicação dos recursos 

públicos a serem observados por todos entes da federação, e ao procedermos a 

um estudo aprofundado sobre o processo de transparência utilizado pelos 

administradores públicos, estaremos em condições de averiguar o cumprimento 

da Lei. 

 O acompanhamento do processo de transparência da gestão governamental do 

Estado permitirá um maior conhecimento dessa gestão, além de possibilitar uma 

profunda análise dos relatórios divulgados pela Secretaria da Fazenda, que 

poderá culminar em sugestões de ações que venham melhorar esse processo, ao 

mesmo tempo em que levará a sociedade a tomar conhecimento de como está 

sendo aplicado o dinheiro público, e se as metas orçamentárias planejadas estão 

sendo cumpridas.  

Este trabalho será de grande importância, uma vez que irá proporcionar uma nova 

cultura de transparência  permanente no Estado, face à disciplina, introduzida pela 

lei, que estabeleceu medidas austeras de punições e sanções, para  todos que de 

alguma maneira sejam responsáveis pela gestão dos recursos públicos e que não 

estejam seguindo suas regras.  
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II. REVISÃO LITERÁRIA 
 

2.1 Evolução Histórica 

Embora a gestão pública e o estado sejam instituições antigas é a partir do século 

XX, que uma nova gestão pública está surgindo ou se tornando necessária. No 

contexto atual em que as mudanças tecnológicas avançam rapidamente, e o ritmo 

do desenvolvimento econômico tende a acelerar-se, as   relações econômicas e 

sociais  tornam-se cada vez mais complexas, espera-se que as instituições 

políticas que agem nas sociedades capitalistas modernas: a sociedade civil, o 

estado e o governo  assumam novas formas, novos papéis, novos modos de 

relacionarem-se uns com os outros e, assim produzir uma nova governança  

democrática. Bresser Pereira (2001). 

E mais ainda prossegue o citado autor, o estado que passa assumir novos papéis 

econômicos e sociais, busca a  eficiência. Um novo estado está surgindo, porque 

a sociedade exige que a organização do estado mude, se descentralize, se 

desburocratize, e terceirize atividades, a fim de atender com mais eficiência a 

demanda dos serviços por ele prestados. 

Ainda segundo Bresser Pereira (2001), a demanda por  mudanças ocorreram de 

dentro e fora do estado nação: de dentro, na medida que as democracias  

evoluem , os cidadãos tornam-se mais participativos, mais ativos e  mais 

exigentes; e de fora, através  de pressões externas , como o processo de  

globalização que impôs uma pressão adicional para a reforma do estado. 

 Este novo estado que está surgindo, os funcionários de alto escalão e os políticos 

eleitos envolvidos no governo e na gestão pública, estão cada vez mais envolvidos 

nas decisões políticas mais importantes e na implementação cada vez mais 

eficiente dessas decisões. Hoje não se fala mais de administração  pública, que 

era emperrada, centralizadora, hoje fala-se de gestão pública   que pressupõe 

eficácia e busca eficiência do estado.  
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Um expressivo aumento nos dispêndios governamentais ocorreu nos anos 70, 

devido a um forte aumento da participação do Estado no esforço do 

desenvolvimento econômico do país, que afetou em certa medida, a administração 

das finanças públicas. (Gouvêa,1994). 

E as razões que levaram, não só o Brasil, mas, a maioria dos países em 

desenvolvimento a uma situação de desequilíbrios fiscais, encontra-se em grande 

parte na indisciplina fiscal e na falta de diretrizes e de uma mentalidade voltada 

para o planejamento, para a busca de eficiência e de coordenação entre as  

esferas de governo. Esta realidade levou as finanças públicas a uma situação tal, 

que acabou por limitar o atendimento de necessidades fundamentais da 

população, conforme mencionado anteriormente. Diversos outros países  

passaram por situações semelhantes e a Lei de Responsabilidade Fiscal –LRF, 

incorpora alguns princípios e normas, cuja validade tem sido demonstrada na 

prática e que objetivaram a correção de problemas semelhantes aos que afetam o 

setor público brasileiro, em todas esferas de governo,  e hoje apresentam 

resultados animadores em decorrência desse esforço. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada em maio de 2000, foi  elaborada 

para atender às expectativas da sociedade, na busca pela responsabilidade e pelo 

bom uso dos recursos públicos. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 

ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 

no que tange a renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, da 

seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos 

a pagar”.  

A referida lei de além de criar  mecanismos de controle de receitas, despesas e 

endividamento, ressalta a necessidade da transparência da gestão fiscal 

responsável que deve se pautar por algumas regras básicas: 
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- aumentar a arrecadação; 

- controlar o gasto; 

- usar os recursos adequadamente; 

- prestar contas de forma clara, transparente, de maneira que qualquer 

cidadão possa compreender o que foi feito com o dinheiro público. 

Ela foi instalada como código de conduta para governantes e administradores 

públicos com adequação das contas públicas ao rigor da lei. Vale ressaltar que as 

normas que regulam a aplicação dos recursos públicos, são tão importantes 

quanto a fiscalização permanente por parte da sociedade sobre os atos daqueles 

a quem foi confiada a responsabilidade de gerenciá-los. A LRF dedica o Título III, 

exclusivamente ao tema de transparência fiscal, visando consagrar, no plano 

legal, os princípios da divulgação e acesso amplo a informações confiáveis, 

abrangentes, atualizadas e comparáveis sobre as contas públicas dos três níveis 

de governo, incluindo os objetivos as metas da política fiscal e as projeções que 

norteiam os orçamentos públicos, através da publicação de relatórios e 

demonstrativos da gestão fiscal e orçamentária. 

A partir de 1991, tanto a união como os Estados, sentiram a necessidade de 

implementar planejamento de curto prazo e foi através da Lei  6349 de 17.12.1991 

que  o governo do Estado da Bahia, implantou o primeiro PPA para o período 

1992/1995, com medidas tendentes a  recuperar a capacidade do Estado na 

elaboração e gestão de políticas públicas . Mais é LRF que vem influenciar 

significativamente os procedimentos de natureza orçamentária através do 

fortalecimento de quatro pontos: Planejamento, controle, transparência e 

responsabilidade.        
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2.2 Execução Orçamentária  

Um dos princípios básicos preconizados na LRF é o controle das contas públicas, 

traduzido na figura do orçamento, fruto do planejamento elaborado na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 

Para Piscitelli, Timbó e Rosa (2002), o orçamento é um instrumento de que dispõe 

o poder público (em qualquer esfera de governo) para expressar, em determinado 

período, seu programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos 

recursos a serem obtidos, como também a natureza dos dispêndios a serem 

efetuados.  

Freitas (2003), em artigo publicado fez um levantamento das origens do 

orçamento e sua evolução histórica, declarando que o mesmo “remonta” à 

Constituição Inglesa, outorgada em 1217 e já continha restrições quanto a criação 

de tributos, os quais deveriam ser aprovados pelo Conselho Comum do Reino. 

Tendo ai o inicio do controle das contas públicas. 

Giacomoni (2002), vai mais longe trazendo um conceito de orçamento moderno: “o 

orçamento é algo mais que uma simples previsão de receitas ou estimativas de 

despesas. É – ou deve ser -, ao mesmo tempo, um relatório, uma estimativa e 

uma proposta. É – ou deve ser – um documento por cujo intermédio o chefe do 

executivo, como autoridade responsável pela conduta dos negócios do governo, 

apresenta-se à autoridade a quem compete criar fontes de renda e conceder 

créditos e fazer perante ela uma exposição completa, sobre a maneira por que ele 

e seus subordinados administraram os negócios públicos no ultimo exercício; é  - 

ou deve ser – o documento em que expõe a situação do tesouro publico no 

momento”. 

.A LRF no art. 4º e 5º estabelece diretrizes para elaboração da lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual respectivamente, e complementa 

determinando no art. 8º como o Poder Executivo estabelecerá a programação 

financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.  
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2.2.1 Lei de Diretrizes Orçamentárias 

A Constituição no seu art. 165, § 2º dispõe: 

 

“Leis de iniciativa do poder Executivo estabelecerão”; 

 I -  o plano plurianual; 

 II-  as diretrizes orçamentárias; 

 III- os orçamentos anuais  

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como dispõe a Constituição, é uma norma 

emanada do Poder Executivo que tem por finalidade orientar a elaboração do 

projeto de Lei Orçamentária Anual, e deverá ser encaminhada ao Legislativo para 

sua aprovação obedecendo aos prazos estabelecidos. 

Para Giacomoni (2002), a LDO é uma inovação no sistema orçamentário 

brasileiro, que representa uma colaboração positiva no esforço de tornar o 

processo orçamentário mais transparente. 

A LRF na sua seção II, art. 4º define que a LDO deverá promover o equilíbrio das 

contas públicas impondo limites de endividamento e de transparência, além de 

possuir como parte integrante da referida lei anexos contendo metas fiscais, 

avaliações de desempenho, de resultado e de evolução patrimonial. 

Ao estabelecer as matérias da LDO e definir como essas devem ser tratadas, mais 

uma vez a LRF fortalece o princípio da transparência, considerando que os 

procedimentos por ela definidos, evidenciam a forma como está sendo gerido o 

dinheiro público.   

2.2.2 Lei Orçamentária Anual 

A Constituição Federal no seu art. 165, § 5º determina que a Lei Orçamentária 

Anual - LOA - deve conter os orçamentos: fiscal, seguridade social e investimentos 

das empresas. 
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Para Giacomoni (2002), o orçamento fiscal constituí-se no principal do três, já que 

se refere aos três poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta. 

De acordo com a Carta Magna é conteúdo da LOA a previsão da receita e a 

fixação da despesa, como também permite a abertura de créditos suplementares e 

a contratação de operações de crédito, na forma da lei. 

 A LRF amplia esse conteúdo estabelecendo limites de endividamento e 

determinando a apresentação de demonstrativos de compatibilizarão da 

programação do orçamento com os objetivos e metas constantes no Anexo de 

Metas fiscais, que deverão acompanhar a LOA, evidenciando a intenção do 

controle das contas públicas de forma transparente (art. 5º). 

A referida lei ainda no art. 5º, § 4º e § 5º veda a consignação na LOA de créditos 

que não tenha finalidade precisa ou com dotação ilimitada, assim como não 

consignará dotação para investimentos com duração superior ao exercício 

financeiro que não esteja previsto no PPA, ou em outra lei que autorize sua 

inclusão, exercendo sua função de controle de forma clara e transparente. 

A Constituição, ainda no seu art. 165 § 6º, também evidencia o controle sobre os 

gastos públicos através da LOA quando dispõe: “o projeto de Lei Orçamentária 

Anual será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 

receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira , tributária e creditícia”. 

Para Giacomoni (2002), essa disposição constitucional vem “buscar e valorizar, 

um segmento pouco conhecido e obscuro, a transparência orçamentária marcada 

por originalidade e pioneirismo”. 

Após elaborada a LOA deverá ser encaminhada a Assembléia Legislativa até 30 

de setembro, para o exercício subseqüente, devendo ser aprovada até 15 de 

dezembro do exercício em que foi enviada ( Const. da Bahia). 
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2.2.3 Execução Propriamente Dita 

De acordo o art. 8º da referia Lei o poder Executivo dispõe de “até trinta dias após 

a publicação dos orçamentos” para estabelecer sua programação financeira 

acompanhado do cronograma de execução mensal de desembolso. 

Na Bahia o cronograma de execução mensal de desembolso é desmembrado 

através do Sistema de Planejamento – SIPLAN -, por cada unidade orçamentária, 

abrangendo os projetos, as atividades finalísticas, as atividades de manutenção, 

as operações especiais e de pessoal – atividade de manutenção em todas as 

fontes de recurso (PROMAF, 2003). 

Após aprovação e publicação do Decreto pelo poder Executivo do cronograma por 

secretaria, as informações do mesmo, são disponibilizadas no Sistema de 

Informações Financeiras e Contábeis – SICOF -, assumindo o nome de Quadro de 

Cotas Alocado (ibd). 

Cabe a Secretaria da Fazenda, por intermédio da Gerência de Programação de 

Diretoria do Tesouro – DEPAT, a confirmação no SICOF do QCM Alocado, para 

que cada unidade possa efetivamente iniciar sua execução. 

No QCM as despesas estão distribuídas por tipo de gastos e por fontes de 

recursos, assim desmembrados: 

        - Recursos sujeitos à programação financeira: destinados apenas ao Poder 

Executivo, arrecadados diretamente pelo Tesouro, exceto os destinados a custear 

despesas de pessoal e encargos gerais do Estado. A confirmação é feita 

bimestralmente, para as fontes próprias do Tesouro, constituindo-se em limitação 

de empenho. 

       - Recursos não sujeitos à programação financeira: demais fontes de recursos 

do Tesouro, destinados aos órgãos em regime especial da Administração Direta, 

administração Indireta, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.  A 

confirmação é realizada com base em valores efetivamente arrecadados, 
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constituindo-se em limitação de empenho e assunção de obrigações a falta do 

recurso financeiro correspondente.  

É a partir da alocação do QCM que as unidades gestoras, após processo de 

licitação, poderão começar a empenhar as suas despesas (ibd). 

 

As unidades orçamentárias, detentoras de orçamento, podem executar 

diretamente seu orçamento e/ou descentralizar crédito orçamentário, por 

descentralização interna ou externa. A descentralização consiste em atribuir as 

unidades gestoras legalmente definidas, respeitadas suas competências 

regulamentares, a administração de dotações consignadas através de Lei ou 

créditos adicionais a unidades orçamentárias, nas categorias de programação e 

nos valores fixados nos respectivos atos, independente da existência da 

confirmação do QCM Alocado. 
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2.3 Transparência 

 

Nos três últimos anos o Brasil atingiu um elevado grau de transparência fiscal e 

consegui implementar grandes melhorias na Administração Pública. O divisor de 

águas desse processo foi a aprovação da LRF (ROSC, 2001). 

A transparência na gestão dos recursos públicos sempre foi o sonho de toda a 

sociedade, agora apresentada como uma ação concreta, tendo em vista que 

passou a ser imposta pela LRF e vem servir como instrumento de controle da 

sociedade sobre a gestão governamental. 

A transparência na administração pública já era vislumbrada pela Constituição 

Federal, através do princípio da Publicidade, explicito no art. 37, caput, capitulo 

VII, da Administração Pública. 

A profª  Edelemare Melo assim traduz o referido principio: “Exige-se, em especial, 

a publicidade de atos que devem surtir efeitos externos, fora dos órgãos da 

Administração Pública. A publicidade é elemento formativo do ato e requisito de 

eficácia e moralidade”.  

O Dicionário Prático da Língua Portuguesa, Michaeles (2001), assim traduz a 

palavra transparência: sf: qualidade de transparente; indo buscar na mesma obra 

o que significa ser transparente, encontra-se: ad: diz-se do corpo que deixa passar 

os raios de luz permitindo que se vejam os objetos através dele. 

Fazendo analogia entre o termo transparente e transparência na gestão pública 

pode-se entender como uma maneira clara de se administrar os recursos públicos, 

disponibilizando instrumentos de controle pela sociedade.    

A LRF dedica um capítulo para enumerar os instrumentos pelos quais é possível 

executar uma gestão fiscal transparente: 

   Art. 48: “São instrumentos de transparência na gestão fiscal, aos quais 

será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
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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 

diretrizes orçamentárias e orçamentos” 

 

 A garantia de uma eficaz administração pública está centrada na boa interação 

entre o governo e a sociedade, as audiências públicas vieram para favorecer essa 

interação, tendo em vista que seu objetivo é a divulgação do controle das contas 

públicas (Khair, 2001). 

Uma administração transparente e democrática deve mostrar o que pretende fazer 

e de onde irá tirar seus recursos, assim poderá contar com a confiança da 

população, o que irá proporcionar uma perfeita interação. A LRF favorece essa 

interação quando dispõe: 

 

Art. 49: “As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão 

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e 

no órgão técnico responsável pela elaboração, para consulta e 

apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade”. 
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III. METODOLOGIA 
 
 
3.1 Objeto 

O trabalho se caracteriza como qualitativo, haja vista que o tema é estudado em 

toda a sua extensão, observando-se todas as variáveis existentes e a sua 

interação do ponto de vista da análise classifica-se como sendo indutiva. 

A técnica utilizada para o levantamento de dados foi a documentação direta e 

indireta: direta na medida que utilizou-se de questionários padronizados aplicados 

às pessoas da  organização e observou-se o cumprimento das audiências 

públicas exigidas pela LRF, para teste da hipótese levantada; indireta, pois faz uso 

de relatórios expedidos pela Secretaria da Fazenda, livro e registros científicos 

sobre a Lei de responsabilidade Fiscal e o uso da Transparência na gestão 

publica.  

3.2  Tipo de Pesquisa 

  3.2.1 Quanto ao Objetivo da Pesquisa 

No sentido em que foi possível aprofundar as idéias e tornar mais explicito o 

problema da transparência na execução orçamentária do Estado, de maneira 

metódica e sistemática, a pesquisa apresenta-se como sendo exploratória e de 

natureza descritiva, tendo sido focada na investigação, no levantamento e na 

análise das informações. Para tanto, utilizou-se da aplicação de questionários pré 

elaborados com pessoas de experiência na área do objeto investigado, a fim de 

obter-se um maior aprofundamento dos dados levantados. 

3.2.2 Quanto ao Delineamento da Pesquisa 

A pesquisa apresentada assume a forma da pesquisa bibliográfica na medida em 

que é desenvolvida a partir de fontes publicadas, constituída principalmente de 
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livros, artigos científicos e publicações periódicas, ou seja, as chamadas fontes de 

papel. 

Em contra partida pode ser também classificada como sendo um estudo de caso 

já que envolve um estudo exaustivo e em profundidade do objeto de maneira que 

permite o seu amplo detalhado conhecimento. 

    3.3.3 Procedimento 

Como as técnicas de coleta de dados da presente pesquisa classifica-se em 

documentação direta e indireta, pode-se dizer, no que concerne ao método 

utilizado, que envolve duas fases: 

Fase I 

1.1 Visita in loco à Secretaria da Fazenda – SEFAZ -, ao Departamento do 

Tesouro – DEPAT – setor responsável pela elaboração e apresentação dos 

Relatórios exigidos pela LRF. 

1.2 Levantamento dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, do 

Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos, 

referentes ao período de janeiro de 2002 a setembro de 2003. 

1.3 Verificar o cumprimento dos prazos de divulgação dos relatórios, bem como a 

apresentação devida destes, nos meios eletrônicos de acesso ao público. 

1.4 Análise das informações dispostas nos relatórios a fim de diagnosticar a 

transparência na gestão fiscal. 

 

Fase II 

 

2.1 Verificar o cumprimento da realização das audiências públicas, durante o 

processo de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias 

e orçamentos, conforme exige a LRF. 

2.2  Averiguar se ocorre a devida divulgação quanto as datas de realização das 

audiências. 
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Fase III 

3.1 Elaboração de questionários focados no objetivo da pesquisa de verificar a 

existência da transparência da gestão Fiscal. 

3.2 Aplicação de trinta questionários as pessoas da Secretaria da Fazenda. A 

distribuição se deu pessoalmente ou por correio eletrônico, tendo um (01) dia para 

respondê-los. 

3.3  Levantamento das informações contidas nos questionários. 

3.4 Tabulação dos dados em números absolutos no nível da Secretaria da 

Fazenda, numa amostragem de 30 pessoas. 

3.5  Análise e interpretação  dos dados tabulados do questionário, no sentido de 

responder ao problema levantado neste estudo, bem como, determinar a 

validação, ou não, da hipótese levantada. 
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IV.  DISCUSSÃO E RESULTADO 

4.1 Demonstração dos Resultados 

Para diagnosticar processo de transparência governamental da execução 

orçamentária do governo do Estado da Bahia sob a exige da LRF, foram 

distribuídos, conforme dito anteriormente, 30 questionários que basearam-se em 

quatro pontos básicos de observação: à obediência dos prazos estabelecidos; na 

clareza dos relatórios; nos meios de divulgação; e na avaliação das audiências 

públicas; diluídos em 12 questões que tratam desses aspectos de maneira a 

tornar possível esse diagnóstico, além da análise dos relatórios da execução 

orçamentária divulgados pela Sefaz. 

Vale ressaltar que os questionários não foram distribuídos apenas ao público 

interno da sefaz, como anteriormente previsto, mas também a pessoas externas à 

organização, perfazendo um total de trinta questionados. Nos gráficos a seguir 

estão demonstrados os resultados obtidos, que possibilitaram chegar à conclusão 

quanto a transparência governamental do Estado. 

Na primeira questão procurou-se saber quanto à obediência dos prazos 

estabelecidos pela LRF para divulgação dos relatórios de execução orçamentária: 

cem por cento dos consultados responderam que a Secretaria da Fazenda 

obedece a esses prazos, isto é, as trinta pessoas responderam que Sim. 
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Ao perguntar se os relatórios divulgados evidenciam a transparência da gestão 

pública, dezesseis responderam que Sim, contra quatorze Não (gráfico4.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do total dos questionados dezesseis responderam que o governo Não utiliza os 

meios adequados para divulgação dos relatórios, enquanto quatorze acham que 

utiliza (gráfico 4.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARÊNCIA DOS RELATÓRIOS

Sim
55%

Não
45%

ADEQUAÇÃO DOS MEIOS DE DIVULGAÇÃO

Sim
53,5%

Não
46,5%
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Em relação aos meios pelos quais são divulgados os relatórios, se permitem o 

acesso da população em geral, vinte dos questionados responderam que Não  e 

dez responderam que Sim, que os meios permitem o acesso da população em 

geral (4.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao considerar o Diário oficial do Estado e a Internet  como instrumento de 

ampla divulgação para a sociedade, vinte pessoas acham que Não são de ampla 

divulgação, já dez entendem que Sim (4.1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSO DA SOCIEDADE AOS 
MEIOS DE DIVULGAÇÃO

Sim
33%

Não
67%

INTERNET E DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO

Sim
33%

Não
67%
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Questionados se os sistemas de informação utilizados pela secretaria favorecem a 

transparência da execução orçamentária, quinze responderam que os sistemas 

não favorecem, treze que favorecem e dois que não sabiam (4.1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao questionar se as pessoas envolvidas na elaboração dos relatórios têm o 

conhecimento da importância dos mesmos para a sociedade, vinte e uma 

responderam Sim, e nove responderam Não (4.1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA

Sim
70%

Não
30%

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Sim
44,0%

Não
50,0%

Não sabem
6,0%
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Das trinta pessoas, vinte e uma respondeu que a quantidade de relatórios 

estabelecidos pela LRF É suficiente para demonstrar a transparência da gestão 

publica, enquanto nove acreditam Não serem suficientes (4.1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que tange a clareza dos relatórios vinte pessoas entendem que Não são claros 

ou de fácil compreensão, e dez entendem que Sim, são claros e de fácil 

compreensão (4.1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE SUFICIENTE

Sim
70%

Não
30%

CLAREZA DOS RELATÓRIOS

Sim
27%

Não
73%
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Quanto, a saber, se a sefaz disponibiliza durante todo o exercício as prestações 

de contas públicas para apreciação, quinze responderam que Sim, treze que Não 

disponibiliza e duas não sabiam (4.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito a divulgação das datas de realização das audiências públicas, 

quatorze pessoas responderam que Sim, há divulgação por meio eletrônico, 

enquanto dezesseis responderam que Não existe essa divulgação (graf. 4.1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS

Sim
44%

Não
56%

DISPONIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PÚBLICAS

Sim
50,0%

Não
44,0%

Não sabem
6,0%
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No que se refere a participação da sociedade durante as audiências públicas, para 

contribuir no processo de elaboração e discussão do PPA, da LDO e da LOA, três 

pessoas responderam que ocorre  essa participação, vinte e cinco que Não e duas 

responderam que não sabiam (gráfico 4.1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Análise dos Resultados 

 

Como foi demonstrado pelas respostas obtidas através dos questionários 

distribuídos, a Sefaz tem obedecido aos prazos de divulgação estabelecidos  pela 

LRF, dos relatórios de execução orçamentária mesmo que os meios utilizados 

tenham sido considerados inacessíveis pela sociedade em geral (gráfico   ) 

Não obstante em pesquisa realizada pelo I.B.G.E. em 2001, indica que apenas 8,6 

dos domiciliados brasileiros têm acesso a Internet, enquanto apenas 12,6 

possuem computador. Além disso, o D.O.E. não é um jornal de grande circulação. 

Apesar das pessoas envolvidas com a elaboração dos relatórios terem 

conhecimento da importância dos mesmos para a sociedade (gráfico 4.), pode-se 

dizer que os mesmos estão longe de serem considerados “versões simplificadas”, 

como estabelece a LRF. Estão recheados de termos e nomenclaturas 

desconhecidas para a grande maioria da população, continuando presente a 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

Sim
11%

Não
83%

Não sei
6%
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dificuldade do entendimento da linguagem utilizada, para compreensão das 

informações neles contidas, ainda que estejam disponíveis durante todo o 

exercício para a apreciação das contas públicas pelos cidadãos ou instituições da 

sociedade. 

Como ficou evidenciado (gráfico 4.) a sociedade não possui o conhecimento das 

datas de realização das audiências públicas e nelas não ocorrem a efetiva 

participação das pessoas (gráfico 4.), a fim de opinar na maneira como deve ser 

gasto o dinheiro público, através da discussão do processo de elaboração da LDO 

e da LOA, quando da realização das audiências (gráfico 4.). 

Transparência na gestão fiscal configura-se através de uma ação conjunta desde 

a maneira como demonstrar o gasto público, através de relatórios claros e 

objetivos, como também à utilização de meios de divulgação abrangentes à 

população em geral, além da participação popular durante o processo de 

elaboração dos planos e orçamentos, e do controle social da administração 

pública através das audiências públicas. 

O não cumprimento de uma dessas prerrogativas, certamente compromete todo o 

processo de transparência da gestão fiscal. 
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V. CONCLUSÃO 
 

 

Concluímos, portanto, mediante tudo que foi exposto, que os relatórios da 

execução orçamentária do Estado da Bahia não favorecem ao processo de 

transparência, tendo em vista a dificuldade do entendimento das informações 

contidas, pelo uso de termos técnicos, ainda que os prazos estejam sendo 

cumpridos e o número de relatórios divulgados esteja de acordo com que 

estabelece a LRF. 

Entendemos ainda que os meios de divulgação utilizados não contribuem para 

esse processo, uma vez que o uso da Internet restringe-se às camadas mais 

favorecidas da sociedade, e o acesso ao Diário Oficial do Estado é mais  favorável  

para os funcionários públicos do que a população em geral. Assim como a 

realização das audiências públicas não está atendendo aos objetivos propostos 

pela lei. 

Podemos sugerir algumas medidas, de imediata utilização, que se implementadas 

podem contribuir para a melhoria do processo de transparência da execução 

orçamentária do Estado da Bahia: 

- Substituição da linguagem técnica utilizada nos relatórios, por nomenclaturas de 

uso popular, pelo menos nos que forem ser divulgados à sociedade; 

- Uso do rádio, televisão, jornais e periódicos como meios de divulgação dos 

relatórios e das datas de realização das audiências públicas; 

- Distribuição do Diário Oficial de maneira mais abrangente; 

Outras medidas, de longo prazo, poderão ser adotadas: 

- Elaboração de um programa de educação e conscientização da população para 

perceberem a importância da análise das contas públicas; 
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- Apoio a programas de distribuição da Internet, como ferramenta de educação à 

população carente; 

- Inclusão como matéria curricular, do Desenvolvimento à Cidadania nas Escolas 

Públicas; 

- incentivo à sociedade para que participe ativamente das audiências públicas, a 

fim de que se possa implantar o Orçamento Participativo. 

Fica registrado que este estudo não tem a pretensão de solucionar o problema da 

transparência governamental do Estado da Bahia, muito menos podemos afirmar 

que a adoção das medidas aqui sugeridas resultará numa gestão fiscal totalmente 

transparente. 

Entendemos, porém, que uma gestão transparente requer um trabalho de longo 

prazo que deve ser continuado pelos próximos governantes, tendo a valorização 

do ser humano como princípio basilar da administração pública. 
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VI. APENDICE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
CURSO: ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL 
DISCIPLINA: MONOGRAFIA 
PARTICIPANTES: ELIENE MACEDO G. RAFAEL 
                                   VALDECY ELPÍDIO DA SILVA 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) A secretaria da fazenda obedece aos prazos estabelecidos pela LRF para 

publicação dos relatórios? 

 

�  SIM                          �  NÃO 

 

2) Os relatórios publicados evidenciam a transparência da gestão pública? 

 

 � SIM                    � NÃO 

 

3) O governo utiliza-se dos meios adequados para divulgação dos relatórios? 

 

� SIM                            � NÃO 

 

4) Os meios pelos quais são divulgados os relatórios, permitem o acesso da               

sociedade em geral? 

 

� SIM                         � NÃO 

 



    - 41 - 

5) O Diário Oficial do Estado e a Internet podem ser considerados como 

instrumentos de ampla divulgação para a população em geral? 

 

 � SIM                               � NÃO 

 

6) Os sistemas de informação utilizados pela SEFAZ favorecem a 

transparência da execução orçamentária? 

 

� SIM                               � NÃO 

 

7) As pessoas envolvidas na elaboração dos relatórios têm o conhecimento da                             

importância dos relatórios para a sociedade? 

 

� SIM                             � NÃO 

 

8) A quantidade de relatórios estabelecidos pela LRF é suficiente para 

demonstrar a transparência da gestão pública? 

 

�  SIM                             � NÃO 

 

9) Os relatórios divulgados são claros e de fácil compreensão?  

 

� SIM                             �  NÃO 

 

10)  A Sefaz, como órgão técnico responsável, disponibiliza durante todo o 

exercício a prestação das contas públicas, para apreciação dos cidadãos 

ou instituições da sociedade? 

 

� SIM                            �  NÃO 
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11)   As datas de realização das audiências públicas são divulgadas, por meio 

eletrônico, para conhecimento e participação da sociedade? 

 

         � SIM                           �  NÃO 

 

12)  Ocorre a efetiva participação da sociedade durante as audiências públicas 

de forma a contribuir no processo de elaboração e discussão do PPA, da 

LDO e da LOA? 

 

� SIM                              � NÃO 
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VII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


