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1. INTRODUÇÃO 
 
  
1.1  Tema 

O propósito de promover a Reforma do Estado, de modo a que os países alcancem maiores 

estágios de desenvolvimento econômico e realizem efetivamente uma nova ordem social, 

parece ser um consenso mundial. Praticamente todos os governos têm empreendido esforços 

para modernizar e agilizar a administração pública. Essa idéia não é nova, mas ganhou 

impulso nos anos 80, na luta dos reformadores pela agilidade na administração pública, a fim 

de tornar os serviços públicos mais eficientes, eficazes e menos caro. Em todos os países, os 

governos têm sido abertamente pressionados a reduzir o tamanho do Estado. Em nenhum 

outro momento da história o movimento em favor da reforma da administração pública 

avançou tanto e tão depressa (Kettl,1999). 

A reforma provavelmente significará reduzir o Estado, limitar suas funções como produtor 

de bens e serviços e, em menor extensão , como regulador, mas implicará também ampliar 

suas funções no financiamento de atividades que envolvam externalidades ou direitos 

humanos básicos e na promoção da competitividade internacional das indústrias locais 

(Pereira, 1999). 

A reforma da Administração pública também visa o fortalecimento da governança – a 

capacidade de implementação de políticas pelo Estado – por meio da transição de um tipo de 

administração pública burocrática, rígida e ineficiente, para uma administração pública 

gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania. 

Esta reforma tem como objetivos fundamentais: 

• Redefinir o papel do Estado, fortalecendo as suas funções na regulação dos mercados e 

no fomento às atividades sociais de interesse da coletividade; 

• Aumentar a capacidade administrativa do estado, modernizando a administração pública 

e voltando-a para a busca da eficiência e da qualidade no atendimento aos cidadãos; 
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• Contribuir para o ajuste fiscal, inclusive nos Estados e Municípios, onde existe um claro 

problema de excesso de pessoal. 

A esse movimento da administração pública dá-se o nome de administração pública 

gerencial. O enfoque gerencial da administração pública emergiu com vigor em diversos 

países nas décadas de 80/90. Na Grã-Bretanha a administração pública gerencial foi 

implantada logo após a posse do governo Thacther, em 1979, e se concretizou numa reforma 

administrativa profunda e bem sucedida, através da implantação de programas que tornaram 

o serviço público mais flexível, descentralizado e eficiente. 

Nos Estados Unidos, em 1992 quando o governo estabeleceu metas de reformar a 

administração pública federal por critérios gerenciais, implantou-se o Programa National 

Performance Review (Revisão do Desempenho Nacional). 

Na Nova Zelândia foi implantado em 1984 um programa de reformas econômicas que tinha 

os seguintes objetivos: 

 Melhorar o desempenho; 

  Aumentar a accountability do setor público em todos os aspectos; 

 Melhorar a relação custo/eficiência na produção de bens e serviços pelo setor público; 

 Melhorar a qualidade desses bens e serviços; 

 Aumentar a transparência do setor público; 

Vários princípios estão por trás da bem sucedida reforma do setor público da Nova Zelândia: 

controle estratégico, objetivos claros, descentralização, accountability e competição. 

No Brasil, a 1a tentativa de uma administração gerencial foi em 1967, na Administração de 

Castelo Branco, através do decreto 200, que pretendeu introduzir uma profunda 

descentralização da administração pública brasileira, mas essa tentativa fracassou. Em 1995, 

o governo brasileiro começou a promover as reformas administrativas, previdenciárias, 

tributárias e das finanças públicas. 
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A reforma administrativa foi concretizada através da Emenda Constitucional no 19, de 

5.6.1996; a reforma previdenciária através da Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998; a 

reforma das finanças públicas através da Lei Complementar no 101 de 04.05.2000 e a 

reforma tributária está para apreciação na Câmara dos Deputados. 

A reforma administrativa no Brasil incorpora as orientações da  administração pública 

gerencial, também conhecida internacionalmente como “new public management”, que 

representa uma múltipla e diversificada experiência teórica e aplicada. A administração 

gerencial brasileira reúne algumas diretrizes inovadoras que podem ser sintetizadas da 

seguinte forma: 

• Separação entre a formação e a execução das políticas públicas; 

• Estabelecimento de parcerias como a sociedade organizada para gestão de serviços de 

interesse coletivo; 

• Avaliação de desempenho individual e institucional, com base em indicadores 

sistemáticos; 

• Flexibilização das regras da burocracia, com a remoção de normas desnecessárias e a 

simplificação de rotinas e procedimentos; 

• Novas políticas de pessoal, compreendendo especialmente: regras de promoção baseadas 

no desempenho; melhorias seletivas de remuneração; ênfase no desenvolvimento de 

habilidades gerenciais e na motivação pessoal. 

As emendas nos 19 e 20 introduziram muitas novas regras à Constituição Federal de 1988, 

mas não produziram os resultados esperados. Hoje, alguns de seus preceitos já são objeto de 

novas propostas de emendas (Queiroz, 2001). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece normas básicas para a legislação complementar 

relativa às finanças públicas. Desse modo, a reforma das Finanças Públicas não depende de 

emenda constitucional, mas, tão somente, da edição das leis complementares previstas nela. 
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Nesse contexto, em que as reformas administrativa e previdenciária não produziram os 

resultados esperados e a reforma tributária não vence as divergências entre a União e os 

Estados, a reforma das finanças públicas, indispensável ao equilíbrio e a transparência das 

contas públicas, passou a merecer atenção especial do governo e da sociedade. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF de 05/05/2000, sancionada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso veio regulamentar o artigo 163 da Constituição Federal de 

1988. 

A LRF tem como objetivo estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, através de ação planejada e transparente do governo. Ação 

planejada nada mais é do que aquela baseada em planos previamente traçados e, no caso do 

serviço público, sujeitos à apreciação e aprovação da instância legislativa, garantindo-lhes a 

necessária legitimidade, característica do regime democrático de governo (Nascimento, 

2001).  Essa lei  veio contribuir para uma mudança institucional e cultural,  quando dedica  o 

capítulo IX à transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal, determinando quais os 

instrumentos de transparência, a forma de divulgação e incentiva a participação popular na 

elaboração e prestação de contas do governo. 

Essa lei originou-se de experiências internacionais como a da Nova Zelândia, da 

Comunidade Econômica Européia e do FMI. Essas experiências serviram como referência na 

elaboração da LRF, porém outros parâmetros foram utilizados uma vez que cada país tem 

sua própria história e realidade. Essa lei foi elaborada para atender às expectativas da 

sociedade brasileira que busca a responsabilidade e o bom uso dos recursos públicos (Debus, 

2001). 

Alguns setores da Sociedade, especialmente aqueles que seriam mais afetados por essa 

mudança, foram ouvidos. Foi realizado a partir de dezembro de 1998 várias audiências 

públicas e reuniões com diversos segmentos em todo o país. 

A transparência, a fiscalização e o controle das ações dos governantes nos três níveis de 

atuação, União, Estado e Municípios são fundamentais para que estes possam cumprir as 

suas finalidades de forma plena. Tornar transparente a relação interna e externa do Governo 

é uma necessidade não só decorrente da exigência atual da sociedade, mas sobretudo das 
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mudanças estruturais da filosofia econômica neo-liberal. É necessário acabar com alguns 

mitos e maus costumes no trato com o dinheiro público. A irresponsabilidade praticada hoje, 

em qualquer nível de governo, resultará amanhã em mais impostos, em mais investimentos, 

ou em mais inflação. 

Ademais, o equilíbrio fiscal sólido e permanente contribui para sustentabilidade do 

crescimento de uma nação.         

1.2 Problema 

A evolução social associada ao avanço tecnológico, além de uma interação cada vez maior 

entre todas as culturas sociais por meio da chamada "globalização”, têm obrigado aos 

governantes repensarem sobre a necessidade de acompanhar as mudanças de estruturas e de 

comportamentos, para continuarem a atender a sociedade. Em termos gerais, os 

desequilíbrios fiscais surgem em decorrência da falta de transparência no relacionamento 

entre as autoridades fiscais e monetárias e a sociedade. A informação assimétrica e a 

dependência entre os agentes são justamente os fatores que mais contribuem para a 

instabilidade de um país.   

 No processo de elaboração da LRF ocorreram várias formas de interação entre a sociedade e 

o grupo responsável pela elaboração do ante projeto. Foi realizada consulta pública, 

inclusive via Internet, onde foram registrados mais de 5000 acessos. Esta consulta pública, 

segundo o Ministério do Planejamento, consolidou a importância e a necessidade de 

mudança no regime fiscal, manifestada em várias demonstrações de apoio e em sugestões, na 

sua maioria incorporadas ao texto final da lei. Ocorreram, simultaneamente, no Congresso 

Nacional, diversas audiências públicas, inclusive transmitidas por sistema televisivo (TV 

Senado). 

Com a dinâmica das ocorrências dos fatos econômicos e sociais, torna-se necessária que a 

ação governamental seja planejada, acompanhada, controlada e evidentemente transparente, 

para que a sociedade possa verificar se os objetivos propostos nos planos plurianuais de 

governo, nas leis de diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais estão sendo 

alcançados, bem como questionar e argüir alguns procedimentos. 
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A questão básica que aqui permeia é se: a tão consagrada e comentada transparência da 

gestão pública com a ampliação dos mecanismos de controle social introduzidos pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal tem sido acompanhado pela sociedade? 

1.3 Justificativa 

Este tema é relevante na medida em que acompanha a mudança do desempenho da ação do 

Estado diante da atuação do controle social e do avanço tecnológico. Neste momento, muitos 

economistas e cientistas políticos estão refletindo sobre o papel do Estado em um mundo 

onde a tecnologia caminha a passos largos e a economia dos países torna-se cada vez mais 

integrada.  Sabe-se que neste o Estado terá que desempenhar uma ação diferente do que tem 

exercido até o momento atual, quando as economias eram menos desenvolvidas, mais 

fechadas, e quando a tecnologia era menos avançada e a informação mais difícil de ser 

obtida. Neste novo contexto globalizado, o Estado terá que desempenhar inteligentemente 

seu papel de forma planejada, ágil e transparente.   

O princípio da transparência da gestão fiscal é um dos pressupostos básicos para o 

cumprimento da LRF que estabelece em seu artigo 1º, § 1º que “A responsabilidade na 

gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,...”. 

Este assunto é importante porque a transparência fiscal representa uma valiosa contribuição à 

causa da boa governança, pois promove um debate público mais bem informado sobre a 

concepção e os resultados da política fiscal, ampliando dessa forma o controle sobre os 

governos no tocante à execução dessa política e, assim, dar credibilidade e compreensão das 

políticas macroeconômicas por parte do público. 

Do ponto de vista macroeconômico, a falta de transparência fiscal afeta o comportamento 

dos indivíduos e dos mercados, pois distorce a percepção dos custos e benefícios dos 

programas implementados e esconde a posição financeira do governo. 

Do ponto de vista microeconômico, a transparência fiscal proporciona uma administração 

tributária mais eficaz, redução nos custos da administração pública através da elaboração 

orçamentária, redução da possibilidade de executar inadequadamente o orçamento e 

identificação dos bons e maus gestores públicos em suas prestações de contas. 
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Num ambiente de necessários ajustes fiscais a transparência é um instrumento a ser utilizado 

para alcançar a estabilidade econômica e o crescimento de alta qualidade. Este, contudo, é 

apenas um dos aspectos da boa gestão financeira pública que deverá ser aplicado em 

consonância com atividade governamental eficiente e finanças públicas corretas. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

Verificar o grau de conhecimento das pessoas em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Verificar a transparência na divulgação da prestação de contas do Estado da Bahia 

segundo os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Examinar a ocorrência do cumprimento das regras e dos limites previstos para a 

Administração Pública Estadual na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, bem como a sua divulgação; 

1.5 Hipótese 

A hipótese que gerenciará o estudo é: 

H1 O Estado da Bahia está dando ampla divulgação à sociedade, mediante a publicação em 

imprensa oficial e por meio eletrônico dos relatórios e documentos referentes à prestação de 

contas do governo exigidos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Desta forma a população tem um amplo conhecimento sobre os preceitos da Lei e tem 

acompanhado ativamente o processo de prestação de contas públicas. 

1.6. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 
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1. Introdução – delimita o tema, o problema, a justificativa, os objetivos, bem como a 

formulação da hipótese, que será a base para a realização da pesquisa e fundamentação 

do problema. 

2. Fundamentação Teórica – relata os estudos existentes sobre a transparência na gestão 

pública. 

3. Metodologia da pesquisa – discute a metodologia utilizada para estudo incluindo a 

modelagem da pesquisa e a explicação das variáveis sob análise. 

4. Resultados do estudo – resume os achados do estudo e o resultado do teste da hipótese. 

5. Discussão – relata alguns dos fatores que levaram os estudos expostos na pesquisa, 

sugere as perspectivas futuras do processo de transparência na gestão pública. 

6. Conclusões – resume os resultados do estudo. 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Administração Pública, em todas as suas manifestações, deve atuar com legitimidade, ou 

seja, segundo as normas pertinentes a cada ato e de acordo com a finalidade e o interesse 

coletivo na sua realização. 

Fica determinado nos artigos 74 e 75 da Constituição Federal (1988) que os três Poderes de 

Estado mantenham sistema de controle interno de forma integrada, com a finalidade de: 

 I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
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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. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas da União”. 

As normas previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados, bem como 

dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

O artigo 31, § 3º, da Constituição Federal (1988), determina que: “As contas dos Municípios 

ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame 

e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei". A inexistência 

de lei específica sobre o assunto não impede o controle, que poderá ser feito através dos 

meios processuais comuns, como o mandado de segurança e a ação popular.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (2000) é o primeiro instrumento capaz de punir 

administradores que não gerenciam corretamente a verba da qual dispõe e gastam mais do 

que arrecadam. 

A LRF buscando dar maior conhecimento dos atos dos gestores públicos e assim permitir um 

melhor controle da sociedade sobre a administração dos seus recursos, estabelece normas de 

escrituração e consolidação das contas públicas, institui novos relatórios a serem emitidos 

pelos gestores. Portanto, impõe como instrumentos de gestão fiscal transparente, a 

divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público, dos seguintes documentos, 

conforme o art.48 (LRF, 2000): 
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 Plano Plurianual–PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias–LDO e Lei Orçamentária 

Anual– LOA; 

 As Prestações de Contas e o respectivo Parecer Prévio dos Tribunais; 

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (bimestral); 

 Relatório de Gestão Fiscal (quadrimestral). 

Segundo o parágrafo único do art. 48 da LRF (2000) 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 e servirá para a avaliação das metas fiscais. Dessa forma, a população terá maior 

acesso a maneira como é utilizado o dinheiro com o qual paga  seus  impostos. Tão 

importante quanto os limites para as despesas e dívidas ou as regras para seu cumprimentos é 

que elas sejam amplamente conhecidas e corretamente divulgadas. 

Os organismos internacionais vêm dando ao preceito da transparência fiscal a mesma 

importância dispensada ao da responsabilidade fiscal. O FMI preparou o Código de Boas 

Práticas da Transparência Fiscal- IMF (1998), e mantém um site na Internet dedicado 

especialmente ao tema, em:   www.imf.org/fiscal. 

A Comissão Permanente para a América Latina e o Caribe - CEPAL (1998) também destaca 

a transparência das finanças públicas como um dos principais elementos para a construção 

de um novo Pacto Fiscal.  

Da mesma forma, Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

dedicam crescente atenção à matéria dentre outros trabalhos, respectivamente Banco 

Mundial (1997), Petrei (1997) e OCDE/PUMA (1996 e 1997). 

Espera-se dos governantes e da sociedade um engajamento nos rumos delineados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que é um marco importante para o controle dos gastos públicos e 

da boa gestão governamental.  
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Segundo o relatório sobre observância de padrões e códigos elaborado pelo Departamento de 

Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional e aprovado por Claúdio Loser e Teresa 

Ter-Minassian em 28 de novembro de 2001, que traz uma avaliação das práticas de 

transparência fiscal no Brasil em relação às exigências do Código de Boas Práticas de 

Transparência Fiscal do FMI, nos últimos anos, o Brasil atingiu um elevado grau de 

transparência fiscal e conseguiu implementar grandes melhorias na administração de suas 

finanças públicas. Esses avanços ocorreram tendo como pano de fundo um cenário nacional 

e internacional conturbados, o que representou um desafio maior aos formuladores de 

política econômica do país. Dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal 

(1988) referentes à autonomia de todos os níveis de governo, o Brasil desenvolveu 

instrumentos importantes para controlar e para melhorar a transparência das finanças 

internas. 

A seguir é apresentado um resumo das respostas dadas pelo Governo Brasileiro aos 

questionamentos do FMI em relação à transparência fiscal (BNDES, 2001): 

1. Os contratos de reestruturação de dívida reforçaram as normas fiscais incluídas na LRF e 

promoveram a transparência nas finanças governamentais subnacionais com a adoção de 

uma metodologia comum dos relatórios dos dados fiscais, que permitiu à Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN consolidar as informações fiscais subnacionais e monitorar o 

cumprimento das normas de transparência fiscal, até que a LRF fosse inteiramente 

implementada. As definições dos tetos e outros parâmetros fiscais na LRF também são 

completamente consistentes com aquelas usadas nos contratos de reestruturação de dívida, o 

que facilita a apresentação dos dados fiscais pelos governos subnacionais que assinaram os 

contatos de reestruturação com a STN. 

2. As operações entre o orçamento e as instituições financeiras públicas são transparentes. 

Como em outras empresas públicas, as instituições financeiras públicas não desfrutam dos 

privilégios fiscais que não são estendidos às instituições financeiras do setor privado. 

Normas rígidas são aplicadas às concessões de garantias pelo governo federal.  

3. Operações de natureza quase fiscal de empresas estatais não financeiras têm sido 

extensamente eliminadas, especialmente em nível federal. A natureza e a extensão dessas 

operações são menos transparentes no nível subnacional, apesar de dados agregados 
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financeiros disponíveis dessas empresas sugerirem que foram mantidos em equilíbrio nos 

últimos anos. 

4. Os investimentos em participações acionárias do governo ainda permanecem 

significativos em alguns setores, eles são reportados claramente nos relatórios de 

equivalência patrimonial das empresas.  De acordo com a Constituição Federal, as empresas 

públicas e privadas estão sujeitas ao mesmo regime legal e obedecem as mesmas exigências 

gerais de contabilidade, apresentação de relatórios e auditoria. 

5. Um programa de privatização em grande escala, que começou há mais de uma década, foi 

executado com sucesso e com altos padrões de transparência. O Brasil possui uma legislação 

abrangente para privatização que, entre outros, detalha os procedimentos e define as 

responsabilidades dos administradores da privatização e dos órgãos de supervisão.  Cada 

privatização é executada seguindo procedimentos padronizados, transparentes e não 

discriminatórios. 

6. Disponibilidade Pública de Informações detalhadas sobre as finanças do Governo Federal 

estão prontamente disponíveis. A STN pública em seu website mensalmente, com uma 

defasagem de um mês, o resultado das operações consolidadas do Governo Central. Além 

disso, emite relatórios de execução mais detalhados a cada dois meses que são exigidos pela 

LRF.   

7. O Banco Central do Brasil - BCB fornece mensalmente dados sobre as operações 

consolidadas dos diversos níveis de governo e do setor público não financeiro e, também, 

publica dados sobre pagamentos de juros nominais para os diferentes níveis de governo. O 

BCB iniciou a publicação mensal de estatísticas sobre os usos e fontes de financiamento do 

governo, para todos os níveis de governo e do setor público consolidado, incluindo uma 

abertura por categorias de financiamento doméstico e externo. 

8. Dados sobre a dívida pública e as operações financeiras do governo são amplos e estão 

prontamente disponíveis. O BCB publica, mensalmente, informações detalhadas sobre o 

nível e a composição da dívida líquida do governo geral, bem como indicadores de prazo 

médio e composição dos papéis da dívida mobiliária emitidas pela STN e pelo BCB, por tipo 

de instrumento.   
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9. As informações sobre legislação tributária e uma extensa gama de serviços ao contribuinte 

estão disponíveis no website da Secretaria da Receita Federal - SRF. Cerca de 90% das 

declarações de imposto de renda de pessoas físicas são feitas pela internet, e todas as 

declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas são feitas por via eletrônica. 

Informações sobre a coleta de impostos estaduais e municipais estão disponíveis, 

anualmente, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e na STN. 

10. O Plano Plurianual - PPA contribuiu para uma maior transparência na disseminação das 

informações ao fortalecer a relação entre o planejamento plurianual e a elaboração do 

orçamento anual. Informações atualizadas sobre a execução, implementação e gerentes de 

programa do PPA são acessadas por usuários autorizados através do Sistema de Informações 

Gerenciais - SIG. Informações sobre a implementação do PPA estão disponíveis ao público 

no website do Ministério do Planejamento -MP, incluindo relatórios de acompanhamento 

mensais e relatórios anuais submetidos ao Congresso. 

11. Diversos programas de governo eletrônico estão disponíveis. Um programa de licitações 

do Governo Federal está disponível na internet ao público. A maioria dos Estados fornece 

informações on-line sobre suas legislações tributárias, instrumentos de compras e licitações 

públicas, incluindo leilões on-line e programas de assistência social. Alguns municípios 

fornecem informações on-line sobre os serviços disponíveis a residentes, programas sociais e 

atividades de licitação. 

Finalmente, o relatório do FMI afirma que o Brasil possui um alto padrão de indicadores de 

gestão e transparência fiscal. A cobertura das metas e das estatísticas é admiravelmente 

extensa. Reformas recentes no processo orçamentário e de planejamento melhoraram 

substancialmente o realismo e a transparência do orçamento federal, bem como sua 

consistência em relação a restrições macroeconômicas e sua eficácia na alocação de 

recursos. Mecanismos de controle interno e externo são geralmente bem desenvolvidos, e 

altamente passíveis de avaliar, não somente o cumprimento formal das exigências legais, 

como também a qualidade e a relação custo-benefício dos gastos públicos. Estatísticas fiscais 

em nível federal são de alta qualidade, pontualidade e detalhamento. O Brasil está na 

liderança dos países em um nível comparável de desenvolvimento no uso de meios 

eletrônicos para a disseminação de estatísticas fiscais, legislação e regulamentação tributária 
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e orçamentária, a prestação de serviços governamentais e facilitar o exame da sociedade 

sobre as atividades e programas governamentais.   

Comentários realizados nos relatórios sobre observância de Padrões e Códigos de 

Transparência Fiscal indicam que a transparência na gestão pública é uma exigência 

mundial, como demonstrado a seguir: 

a. A República da Coréia cumpre os requisitos das melhores práticas em termos de 

transparência fiscal em diversas áreas e tem regras claras para licitações, compras 

governamentais, emprego público e um corpo independente, ativo e profissional responsável 

pelo controle externo nacional. Apesar desses avanços, a equipe do FMI recomendou que 

fossem adotadas medidas para garantir a universalidade do orçamento, como principal 

instrumento de política fiscal, bem como melhorado o escopo de cobertura dos documentos 

orçamentários. Além disso, recomendou a melhoria das informações sobre ativos e passivos 

financeiros e a consistência das premissas macroeconômicas que norteiam o processo de 

planejamento fiscal. Houve especial destaque para a maior transparência na incidência de 

tributos, a simplificação do sistema tributário e a melhoria dos serviços aos contribuintes 

(FMI, 01/2001). 

b. A França nos últimos anos atingiu um alto nível de transparência fiscal e introduziu 

várias mudanças em termos de cobertura e apresentação dos dados fiscais. Mereceram 

destaque a explicitação de passivos contingentes e informações mais abrangentes sobre 

ativos e passivos do governo de uma maneira geral. A equipe do FMI sugeriu que, ainda que 

medidas tenham sido adotadas para reduzir as operações quase-fiscais, devem ser 

empreendidos esforços para identificar e registrá-las no orçamento. Sugeriu ainda que o País 

apresentasse a reconciliação entre suas metas de política e os resultados alcançados para o 

governo geral (FMI, 11/2001). 

c. A Índia atingiu um grau razoavelmente alto de transparência fiscal, especialmente 

quando se trata do volume de informações que está disponível ao público. Entretanto, a 

equipe do FMI recomendou que maior atenção deveria ser dada à geração de informações 

sobre o governo geral, passivos contingentes, atividades quase-fiscais e à análise de riscos 

fiscais. As relações intergovernamentais podem ser simplificadas e melhor definidas, 

particularmente no que diz respeito à definição do papel do governo central na 
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implementação da disciplina fiscal sobre os estados. A divisão das competências tributárias 

entre as esferas federal e estadual é complexa e a estrutura de despesas necessita ser 

fortalecida pela distinção entre despesas correntes e de capital, bem como deveria ser dada 

maior ênfase na avaliação de resultados (FMI 02/2001). 

d. A Polônia realizou nos últimos anos grandes esforços na implementação da transparência 

fiscal, notadamente implementando um processo orçamentário moderno, definindo mais 

claramente as competências do setor público. A aprovação da Lei de Finanças Públicas de 

1998 foi um passo decisivo nesse sentido. Entretanto, houve uma série de recomendações.  A 

prioridade deveria ser a melhoria da clareza e da pontualidade das informações sobre as 

atividades do governo geral, em particular no detalhamento de receitas e despesas dos fundos 

extra-orçamentários e governos locais. Em segundo lugar vem a melhoria das estatísticas 

fiscais publicadas. Finalmente, várias outras recomendações foram feitas incluindo: melhoria 

nos documentos orçamentários, melhorias na administração tributária, na disseminação de 

informações sobre o uso de recibos de privatização e sobre emissões de papéis do governo 

(FMI, 02/2001). 

e. A Turquia deu passos importantes para melhorar a transparência e a gestão fiscal. Houve 

uma diminuição dos fundos extra-orçamentários, informações disseminadas sobre passivos 

contingentes, melhoria da documentação orçamentária e incorporação de operações de 

crédito ao orçamento. Projetos piloto na área de informática têm sido analisados para 

melhorar os sistemas de contabilidade e disseminação das informações sobre finanças 

públicas. Entretanto, as práticas de gestão fiscal na Turquia ainda foram consideradas aquém 

das recomendadas em uma série de aspectos. A cobertura das informações sobre orçamento 

está restrita ao governo central, a elaboração e a execução orçamentária estão fragmentadas 

em uma série de instituições. Há uma série de operações quase-fiscais não capturadas no 

orçamento, não há um processo de planejamento plurianual para definição de prioridades de 

gasto, não há parâmetros para gastos (limites) por categorias de programas ou unidades 

administrativas (FMI, 06/2000).     
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1. Objeto 

O estudo foi feito com dados relativos a prestação de contas do Governo do Estado da Bahia 

no período de 1999 a 2001 e com base na entrevista realizada. 

3.2. Amostra 

Foram entrevistadas 191 pessoas de diversas escolaridades, no período de 04/04/2002 até 

17/04/2002, nas universidades, órgãos do governo do Estado e população em geral. Parte da  

aplicação do questionário foi feita por um técnico do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. A amostra foi considerada representativa. 

3.3 Procedimentos 

Na pesquisa realizada, para testar a hipótese, foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

 

1.  Aplicação de questionário para testar o nível de conhecimento e atuação da 

população quanto às mudanças estabelecidas na LRF no que diz respeito à transparência na 

gestão pública. 
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2. Realização de levantamento bibliográfico, incluindo jornais, revistas, periódicos, 

livros técnicos, publicações oficiais, pesquisa na internet. 

A base de dados utilizada foi pessoas ligadas ou não à contabilidade e de diversas 

escolaridades. Após o término da pesquisa de campo, os dados foram analisados e os 

resultados estão apresentados, nos itens discussão e conclusão.   

 

 

4. RESULTADO 

4.1 Aplicação do questionário 

O questionário visou obter dados sobre o grau de conhecimento das pessoas em relação à 
LRF. A seguir serão apresentados os resultados das questões aplicadas. 

Em relação à divulgação da LRF 

⇒ Você já ouviu falar na LRF? 

Das pessoas entrevistadas 59% já ouviram falar, 17% ouviram falar, mas não sabem o que é 
e 24% responderam que não. 

Gráfico 1 : Número de pessoas X Escolaridade

0 20 40 60 80 100

1º Grau

2º Grau

Superior Incomp

Superior

Já ouviram falar 4 40 17 51
Nº Pessoas 17 84 34 56

1º Grau 2º Grau Superior 
Incomp Superior
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⇒ Você sabe onde encontrar os relatórios de prestação de contas da LRF? 

Esses relatórios estão disponíveis no Diário Oficial do Estado e na internet, porém 68% 
entrevistados não sabem onde encontrá-los. 

⇒ Você já teve acesso a algum relatório de prestação de contas? 

Muitas pessoas não sabem que podem ter acesso, apenas 31% já acessaram algum relatório 
de prestação de contas do governo. 

 
O bloco de perguntas abaixo tem o objetivo de saber como conseguir a 
transparência na gestão fiscal 
⇒  Divulgando as demonstrações exigidas        
na lei ? 

⇒ Controlando as despesas?  

  179 pessoas responderam que sim Apenas 25 pessoas disseram que sim. 

 

  

Gráfico 2 : Divulgação
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Gráfico 3 : Controlar despesas
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Gráfico 4 : Controlar Gastos
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Gráfico 5 : Informação
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⇒Arrecadando mais e gastando menos, ou 
seja, controlando os gastos?                           
Dos entrevistados 156 pessoas concordam. 

⇒ A transparência seria informar aos 
cidadãos o valor dos recursos recebidos, 
onde estão canalizados e o resultado 
alcançado? 174 pessoas disseram sim. 

⇒ O que fazer para que a sociedade conheça a LRF? 

As pessoas acreditam que através desses mecanismos conjugados a Lei de Responsabilidade 
fiscal será conhecida por uma parcela maior da população. 

Gráfico 6: Como tornar a LRF 
mais conhecida

36%

44%
32%

54%

Palestras em associações de bairro
Filmes educativos na TV
Cartilha do cidadão
Campanhas publicitárias

 

Transparência na administração pública da Bahia 

⇒ Existe transparência na administração pública da Bahia, precisamente 
em Salvador? 

Como conseqüência das respostas anteriores a população acha que não existe transparência 
na prestação de contas da administração pública de Salvador. 

Gráfico 7 : Transparência em Salvador
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4.2 Despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino 

A Constituição Federal de 1988, art. 212 estabelece que o percentual para ser aplicado com a 

Educação é de, no mínimo, 25% da Receita Corrente Líquida – RCL. Em 1999, o dispêndio 

do Estado da Bahia na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 28% da RCL. 

                           TOTAL DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO                     1.038.303.571  

 

                     RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS                                3.704.683.822  
= = 28% 

Em 2000, o índice referente à manutenção e o desenvolvimento de ensino foi de 25,23% 

satisfazendo a exigência constitucional, conforme tabela 1. 

     Tabela 1 

DISCRIMINAÇÃO VALOR % 
Receita Líquida de Impostos e Transferências  
Subfunções 
361 – Ensino Fundamental  
362 – Ensino Médio 
364 – Ensino Superior 
122 – Administração Geral  
Outras Subfunções  

4.472.876.990 
 

690.473.933 
209.026.366 
115.127.415 
109.534.703 

4.123.932 

100,00 
 

15,44 
4,67 
2,57 
2,45 
0,09 

Total dos Gastos Com Recursos Próprios 1.128.286.349 25.23 

     Fonte: Balanço do Estado da Bahia de 2000 

 

No ano de 2001, o Estado da Bahia cumpriu o preceito: 26,41%, como demonstra a tabela  2. 

       Tabela 2 

DISCRIMINAÇÃO VALOR % 
Receita Líquida de Impostos e Transferências  
Subfunções 
361 – Ensino Fundamental  
362 – Ensino Médio 
364 – Ensino Superior 
122 – Administração Geral  
Outras Subfunções 

5.074.717.100 
 

797.942.203 
229.884.204 
26.552.918 

271.468.414 
14.186.341 

100,00 
 

15,72 
4,53 
0,52 
5,35 
0,28 

                 Total dos Gastos Com Recursos Próprios 1.340.034.081 26.41 

       Fonte: Balanço do Estado da Bahia de 2001 

 

Respeitar esse limite é importante, pois a LRF determina o seu cumprimento como condição 
para o recebimento de transferências da União. 

 

4.3 Despesas com Pessoal e Encargos 
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Nos anos de 1999, 2000 e 2001, as despesas de pessoal e encargos mantiveram-se em níveis 
bastante prudentes em relação às receitas arrecadadas, como demonstra a tabela 3, portanto a 
Bahia encontra-se absolutamente enquadrada nos limites impostos pelas leis complementares 
96 de 6/99 e 101 de 5/2000 que é de 60% da RCL. 

 
Tabela 3     Valores em R$ 1 

ESPECIFICAÇÃO 
 

1999 
 

2000 2001 

Receita Corrente Líquida 
Despesas de Pessoal e Encargos 
LIMITE 
Relação percentual 

4.384.738.563
2.279.291.198

60% 
52% 

5.492.482.475 
2.300.767.812 

60% 
41,89% 

5.715.508.905 
3.227.087.396 

60% 
44,85% 

Fonte: Balanço do Estado da Bahia 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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A imposição de limites para gastos com pessoal não é uma novidade da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Já existia desde 1964 com a Lei 4.320 e a última alteração foi com 

a Lei Complementar 96 de 1999, conhecida como Lei Camata II. De acordo com a tabela 3 o 

Estado da Bahia enquadrou-se nos limites estabelecidos. A lei prevê um limite prudencial e é 

importante que ele seja obedecido, pois a não observância pode resultar em corte, a princípio 

de servidores não estáveis e, se não for suficiente, de servidores estáveis. A apresentação do 

relatório que contém esses dados é quadrimestral, mas se faz necessário que o gestor 

mantenha um acompanhamento mensal e possa, assim, identificar possíveis excessos a 

tempo de serem corrigidos. 

Quando as despesas atingem 95% do limite permitido são adotadas medidas de contenção, 

ou seja, são vedadas todas e quaisquer medidas que acarretem aumento de despesa, exceto 

provimento de cargo, quando em caso de aposentadoria ou falecimento de servidores das 

áreas de educação, saúde e segurança. Acima desse percentual o poder ou órgão deverá, no 

prazo de dois quadrimestres, eliminar o percentual que corresponde ao excesso, devendo ser 

de, no mínimo, 1/3 no primeiro quadrimestre.  

Medidas de corte de despesa sempre trazem desgaste para a administração. Caso o ente não 

consiga se enquadrar nos limites no prazo estabelecido, deixará de receber transferências 

voluntárias – são aquelas recebidas pelos municípios e que não advêm de lei nem da 

Constituição Federal e sim do livre arbítrio do ente transferidor, sua forma mais comum é 

através de convênios – e também não poderá realizar operações de crédito. 

O limite mínimo que os Estados devem aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino 

é de 25% da receita líquida decorrente de impostos. O Estado da Bahia apresentou em 1999 

o índice de 28%, em 2000 de 25,23% e em 2001 de 26,41%, portanto atendeu ao dispositivo 

constitucional como demonstram as tabelas 1 e 2. É importante respeitar os limites 

estabelecidos nas leis, porém deve-se ter sempre presente que é o servidor que move a 

máquina estatal, e este deve ser remunerado com justiça. Seria necessário uma análise para 

identificar se esse percentuais satisfazem as necessidades do Estado, mas esse assunto 

poderá ser objeto de outro estudo, este limitar-se-á a apresentação dos resultados. 

6. CONCLUSÃO 
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A hipótese que gerenciou o estudo foi se o Estado da Bahia está dando ampla divulgação à 

sociedade, mediante a publicação em imprensa oficial e por meio eletrônico dos relatórios e 

documentos referentes à prestação de contas do governo exigidos na Constituição Federal e 

na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma a população tem um amplo conhecimento 

sobre os preceitos da Lei e tem acompanhado ativamente o processo de prestação de contas 

públicas. Ela foi testada através da aplicação de questionário e obtido os resultados concluiu-

se que o governo do Estado da Bahia publica todos os relatórios exigidos pelas Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal no Diário Oficial do Estado e os 

disponibiliza na Internet no site www.sefaz.ba.gov.br  tempestivamente. 

Muitas pessoas já ouviram falar na LRF, o que é natural, pois desde 1998 a imprensa falada 

e escrita deram ampla divulgação dos debates e questionamentos acerca da Lei, mas as 

respostas demonstram que grande parte da população ainda não teve acesso aos relatórios, 

sejam por falta de oportunidades ou de interesse, o que não é favorável, pois ter avaliado os 

relatórios é requisito básico para a  participação da sociedade nas audiências públicas – que é 

o momento em que o governo dá publicidade e presta informações aos contribuintes e 

cidadãos de forma clara e objetiva   sobre o cumprimento das metas fiscais do governo. 

Várias formas de divulgação foram tomadas na implantação da lei. Sites na internet, livros, 

publicações e importantes iniciativas. O Conselho Federal de Contabilidade - CFC em 

parceria com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, lançou em maio de 

2001 o Certificado de Gestão Fiscal Responsável, que visa premiar os gestores públicos que 

melhor aplicarem a LRF. A primeira iniciativa do CFC foi a elaboração de um Guia que 

pudesse melhor orientar os gestores na aplicação da Lei, conhecido como LRFfácil,  depois 

coordenou uma série de cursos especiais, ministrados na sede do Conselho, em Brasília, com 

o objetivo de formar multiplicadores em 27 estados brasileiros.  

Com a mesma intensidade o governo, os Conselhos Regionais e os profissionais ligados à 

área devem levar esses relatórios à sociedade. Popularizar o tema exigirá dos gestores 

elevado nível de humildade e contínuos esforços para pesquisar e conhecer a reação dos 

habitantes acerca da forma de divulgar ou disponibilizar os dados e informações na área de 

interesse. Detectar a área de interesse dos habitantes não significa impor a vontade do 

governante ou delegar a atribuição para uma agência de publicidade; exige mecanismos de 

sinergia e conciliação dos múltiplos interesses envolvidos no assunto (Cruz, 2000). 

 
 

http://www.sefaz.ba.gov.br/
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O objetivo específico n.º 1 desse trabalho foi verificar a transparência na divulgação da 

prestação de contas do governo. A maioria da população testada afirma que não existe 

transparência na administração de Salvador, pela dificuldade em ter acesso as informações 

ou de entender os dados disponíveis. Os instrumentos que são postos à disposição do 

contribuinte deve servir de incentivo à sua participação nas audiências públicas, no processo 

de elaboração e discussão dos planos e leis orçamentárias. Deve incentivá-lo a exercer os 

seus direitos de cidadão no entendimento, controle e fiscalização das contas públicas. No 

entendimento porque as informações devem conter dados de fácil leitura e compreensão. De 

nada adianta disponibilizar dados que o cidadão comum não os entenda. É através do 

controle que ele verifica se os objetivos, metas e recursos destinados à sociedade foram 

alcançados e utilizados com eficiência e eficácia. A fiscalização é a ação resultante do 

exercício do controle através da qual o governo e a população se certificam do legal e 

legítimo emprego dos recursos financeiros da entidade governamental, impondo punições 

quando se detectar mau uso dos recursos pelos gestores públicos. 

O objetivo específico n.º 2 desse trabalho foi verificar o cumprimento das regras e limites 

previstos na Constituição Federal e o Estado da Bahia cumpriu os limites estabelecidos A 

prudência recomenda que o dispositivo legal relacionado à despesas com pessoal seja objeto 

de avaliação permanente, pela importância que vem assumindo o ser humano nas 

organizações públicas ou privadas. É necessário, porém, uma administração gerencial 

responsável que exclua os excedentes, independente dos limites, e torne o serviço público 

ágil e operante. 

Garantias legais não são suficientes para atingir a transparência. Além delas, devem existir 

um espírito de estadista e uma filosofia cooperativa para disponibilizar os dados e, com 

criatividade, suprir o interesse da população. O envolvimento no planejamento e na 

orçamentação das ações governamentais pode ser levado para fora dos gabinetes 

climatizados e dos guetos administrativos. Certamente, a população de baixa renda não os 

entende e não os aceita (Glock, 2001). A metodologia adotada para o processo de 

planejamento pode ser um meio para sinalizar a intenção de alcançar uma gestão 

transparente. Transparência é necessária para a prestação de contas do governo e ajuda a 

limitar a corrupção no setor público. Do cumprimento da LRF florescem as bases para uma 

sociedade mais democrática, resultante da maior transparência na gestão dos recursos 

públicos. 
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IDADE: 
ESCOLARIDADE / PROFISSÃO: 
  
1. Você já ouviu falar na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Sim, mas não sei o que é. 
 

2. Você sabe onde encontrar os relatórios de prestação de contas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal ? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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3. Você já teve acesso a algum relatório  de Prestação de Contas? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
Por quê ?   ______________________________________________________________                    
             

4. O que fazer para que a sociedade conheça a Lei de Responsabilidade Fiscal ?   
(  ) Palestras em associações de bairro. 
(  ) Filmes educativos pela TV. 
(  ) Cartilha do Cidadão com quadrinhos educativos. 
(  ) Campanhas publicitárias 

 
5. A Lei de Responsabilidade Fiscal busca o equilíbrio fiscal na gestão pública como uma 

forma de transparência. 
Como conseguir esta transparência: 
a) Divulgando as demonstrações exigidas pela Lei? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 

b) Controlando as despesas? 
(  ) Sim  
(  ) Não 
 

c) Arrecadando mais e gastando menos ou seja controlando os gastos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

d) A transparência seria informar aos cidadãos o valor dos recursos recebidos , onde 
estão canalizados e o resultado alcançado? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

 
6. Existe transparência na administração pública da Bahia, precisamente em Salvador? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
(  ) Aparentemente 
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