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1. APRESENTAÇÃO  

 

Este trabalho aborda o tema Responsabilidade Fiscal com ênfase na execução da 

Receita Pública, e objetiva sugerir formas e meios para implementação de novos 

procedimentos e modelos, cuja função perpassa a execução da receita. Visa não somente 

atender demanda decorrente de norma vigente, como também, e por certo, subsidiar na 

melhoria da qualidade de processos específicos no âmbito da Superintendência de 

Administração Financeira da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Os 

procedimentos e modelos que são propostos, necessariamente, passam por intervenções 

e customizações no Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças – 

FIPLAN, que deverá ser implantado no Estado da Bahia.    

 

A proposta é darmos um tratamento mais aprofundado na Receita Pública, objetivando 

implementar duas funcionalidades que visam corrigir deficiências existentes no controle 

desta receita e na gestão do caixa, que tem uma relação direta com uma boa qualidade 

na sua execução, e que ainda não fazem parte das rotinas de execução orçamentária, 

financeira e contábil da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Abordaremos as 

funcionalidades relacionadas a Destinação de Recursos e as práticas para sua 

implementação, e outra relacionada a um modelo de Conta Única para o Tesouro 

Estadual. 

 

Esta proposta decorre da experiência que está sendo vivenciada por parte do autor, na 

condição de responsável pelo módulo de negócios voltado à execução da Receita 

Pública, em um projeto que visa adequar e desenvolver um sistema com o objetivo de 

proporcionar um bom gerenciamento e controle das finanças do Estado. Este sistema 

permite uma integração mais consistente entre as áreas de planejamento orçamentário, 

realizadas pela Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia - SEPLAN, e execução 

das receitas e despesas nelas previstas, realizadas pela Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia - SEFAZ, na medida em que opera em uma plataforma operacional única com 

acesso por meio de uma só interface.  
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Quanto à escolha do tema, esta decorre da percepção de que no módulo de execução da 

receita, poderemos viabilizar procedimentos ainda não disponibilizados, que além de 

encontrarem respaldo legal, irão proporcionar ganhos significativos na gestão e no 

controle das Receitas Públicas do Estado.  

 

Temos como eixos motivadores desta proposta, primeiramente a necessidade de 

incorporarmos um procedimento normativo, até então inaplicado, vez que não existe nas 

funcionalidades de execução das receitas e das despesas gerenciadas por parte da 

Secretaria da Fazenda. Depois, a oportunidade de podermos implementar práticas 

necessárias e suficientes que deverão proporcionar um melhor gerenciamento e controle 

das finanças públicas, de competência da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

Concluindo, na medida que merece o devido registro, que a Secretaria vem 

desenvolvendo esforços no sentido de utilizar práticas inovadoras na execução das suas 

atividades meio e fim, que não diferem das modernas organizações, sejam públicas ou 

privadas, em decorrência das suas demandas específicas, e bastante incrementadas nos 

atuais dias, que é a exigência de uma melhoria contínua em seus seus processo, cujo 

lema pauta-se na incorporação de novas técnicas e melhoria da qualidade dos produtos 

ou serviços prestados aos seus clientes. 

 

Dotar a gestão financeira de instrumentos que possibilitem uma ação moderna e 

eficiente, passa a ser sempre a ordem do dia da administração pública, cujo objetivo é 

prestar cada vez mais e melhores serviços à população. Com base nesta premissa, neste 

trabalho, será adotado uma linha de ação aderente às necessidades da Secretaria da 

Fazenda bem como das suas relações com as demais unidades governamentais do 

Estado, por esta assumir a condição de secretaria provedora dos recursos financeiros. O 

foco será sempre da realização da receita pública calcado na responsabilidade fiscal, 

tema recorrente, importante e indispensável a um boa condução no gerenciamento das 

finanças públicas contemporâneas.  

 

Estudos estão em fases de desenvolvimento e pesquisas estão sendo efetuadas junto a 

áreas do governo federal, com a finalidade de obtenção do conhecimento das novas 

aplicações implantadas no âmbito daquele poder. É perceptível a tendência para a 
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padronização de procedimentos no tocante às rotinas de execução orçamentária, 

financeira e contábil dos poderes, aí resguardado particularidades específicas inerentes a 

um ou outro poder, mas no geral, os princípios fundamentais estão sendo e tendem cada 

vez mais a sujeição às regras de unificação.     

 

Este trabalho está estruturado em partes, contendo o respectivo detalhamento de cada 

etapa. Foi  realizado seguindo um roteiro básico planejado, onde a abordagem por itens 

visa proporcionar ao leitor um melhor entendimento da distribuição das suas partes, 

objetivando uma satisfatória compreensão do todo.  

 

Iniciamos com a APRESENTAÇÃO que objetiva passar uma exposição genérica sobre 

responsabilidade fiscal, com uma ênfase na execução da Receita Pública, propondo a 

implementação de novos procedimentos e modelos, que perpassam a execução da 

receita.  

 

Na sequência, será tratado da realização de um DIAGNÓSTICO em que abordaremos o 

contexto do problema existente, como deveremos atuar na elaboração das premissas de 

intervenção, aí abordando os conceitos e definições relativas à receita pública, bem 

como os pontos específicos sobre a proposta de mudança e inovações. Seguindo com 

uma análise de dados, onde em função de uma trilha metodológica definida, buscou-se 

informações da situação que se pretende modificar. Depois uma definição do problema, 

com uma menção à dificuldade atual da Superintendência Financeira da Secretaria da 

Fazenda em poder aplicar em seus domínios um princípio normativo legal, bem como 

desta mesma superintendência carecer de uma ferramenta que possibilide um controle 

efetivo e racional no gerenciamento dos recursos financeiros. 

 

Dentro desta mesma linha, veremos duas situações, onde a importância de 

implementação de funcionalidade é maior para a administração central, e outra onde a 

implementação requer uma maior adesão das unidades gestoras orçamentárias.  Com 

relação aos pressupostos, que aliam a prática da responsabilidade fiscal à execução da 

receita pública, temos um momento favorável para trabalhar, com um grande aliado, 

que vem a ser a aquisição de um novo sistema para melhor gerenciamento das ações 
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voltadas ao planejamento, contabilidade e finanças do Estado, e a oportunidade de poder 

realizar as devidas e necessárias adequações. 

 

Logo após, trataremos do MARCO TÉCNICO TEÓRICO, onde devemos registrar a 

importância da experiência vivenciada por parte da Secretaria do Tesouro Nacional no 

tocante à finalidade deste trabalho, e relacionaremos posteriormente uma tabela 

contendo publicações que foram utilizadas com fontes importantes de pesquisa, 

proporcionando um suporte teórico de grande relevância na elaboração desta proposta 

de trabalho. 

   

Em seguida, será mostrado um PROGNÓSTICO contendo inicialmente a situação 

pretendida, onde será citado os objetivos que são de interesse da Superintendência 

Financeira dentro da missão da Secretaria da Fazenda de melhoria dos controles para 

um a boa gestão dos recursos públicos, seja via controle da destinação dos recursos, seja 

de um controle mais preciso do fluxo de caixa, neste caso, via implantação de um 

modelo de conta única para o Tesouro Estadual. 

 

Na sequência, serão realizadas as recomendações de forma detalhada, contendo a 

solução proposta para viabilizar as funcionalidades, já mencionadas, no sistema 

FIPLAN, de forma a resolver os problemas existentes. Em seguida, iremos identificar os 

envolvidos, que vem a ser os  atores relevantes, pois terão importância na 

implementação deste projeto, destacando de antemão  as Unidades Orçamentárias e 

Gestoras que executam o orçamento estadual.  

 

Depois será feita uma definição de responsabilidades,  com a indicação dos agentes que 

deverão exercutar as etapas do projeto, seguindo com uma mostra das limitações das 

recomendações, onde  será apresentado o que não será possível obter com a proposta 

apresentada.  

 

Na sequência, será mostrado o cronograma de execução e recursos do trabalho, 

contendo os períodos para realização das atividades e respectivos prazos de conclusão. 

Por fim, teceremos as considerações finais.   
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2. DIAGNÓSTICO  

 

2.1. CONTEXTO DO PROBLEMA 

 

A Receita Pública representa o ingresso de recursos monetários que são arrecadados e 

recolhidos ao Tesouro Público, por meio da qual o Estado poderá fazer frente às 

despesas públicas, bem como custear os investimentos destinados a atender as 

necessidades da população. A Receita Pública é constituida em sua totalidade por 

tributos que a sociedade recolhe aos cofres públicos, pelas receitas de natureza não 

tributária em uma proporção relativa reduzida e pelos empréstimos decorrentes de 

operações de crédito, contraídos por parte do Governo.    

 

De acordo com a legislação competente, mais especificamente a Lei 4.320/64 de 

dezessete de março de um mil novecentos e sessenta e quatro, com suas alterações 

posteriores, no tocante a categoria econômica, as receitas classificam-se em: Receitas 

Correntes e Receitas de Capital.  

 

Considera-se Receitas Correntes com base nesta lei, as receitas tributárias, de 

contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 

provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou 

privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.  

 

Cabe destacar que as receitas tributárias, também classificadas como receita derivada, 

são aquelas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva, onde o ente público 

exige do particular a transferência em seu favor de determinada quantia, com base em 

disposição legal. Fazem parte destas, as receitas provenientes de impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. No 

caso dos impostos, sem nenhuma contraprestação específica de serviço. No caso das 

taxas, com contraprestação, independente do uso do serviço, registrando que o serviço é 

posto à disposição do contribuinte. Nos demais casos de forma compulsória. 
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Já as receitas originárias, que são obtidas pelo Estado em decorrência da alienação de 

bens e direitos, ou pela prestação de serviços, estas decorrem de uma atividade de venda 

regular, sem nenhuma imposição, ou seja, o interessado é livre para obtê-lo desde que 

pague o preço público ou tarifa estipulada para sua obtenção. Como exemplo de receitas 

originárias, podemos destacar as receitas: patrimonial, agropecuária, industrial, de 

serviços, etc. 

 

Para melhor entendimento dos leitores deste trabalho, com base no Manual de 

Procedimentos da Receita Pública, (Ministério da Fazenda, 2007), segue definições 

precisas das demais Receitas Correntes: 

 

Receita de Contribuições — É proveniente das contribuições sociais como previdência 

social, saúde e assistência social. De intervenção no domínio econômico, como tarifas 

de telecomunicações. De interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 

órgãos representativos de categorias de profissionais, e como instrumentos de 

intervenção nas respectivas áreas. 

Receita Patrimonial — São rendas obtidas pelo Estado quando este aplica recursos em 

inversões ou aplicações financeiras, ou outras rendas provenientes de bens de 

propriedade do Estado, como  por exemplo aluguéis de imóveis. 

Receita Agropecuária — São provenientes da exploração de atividades agropecuárias de 

origem vegetal ou animal. São receitas advindas da exploração da agricultura, do cultivo 

do solo, da pecuária de criação ou engorda de gado. 

Receita de Serviços — É proveniente de atividades caracterizadas pelas prestações de 

serviços financeiros, transporte, saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de 

inspeção e fiscalização, judiciário, processamento de dados, vendas de mercadorias e 

produtos inerentes a atividades da entidade, entre outros. 

Receita Industrial — Resultante da ação direta do Estado como executor de atividades 

comerciais e industriais.  
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Transferências Correntes — Refere-se ao ingresso de recursos financeiros recebidos de 

outras entidades públicas ou privadas e que se destinam a cobrir despesas correntes. 

Ainda com base na lei Lei 4.320/64, de dezessete de março de um mil novecentos e 

sessenta e quatro, e suas alterações posteriores, consideram-se Receitas de Capital as 

provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, 

as operações de crédito, da conversão em espécie de bens e direitos, as vendas de bens 

móveis e imóveis, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado 

destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital, e ainda o superávit 

do Orçamento Corrente, que vem a ser a diferença positiva entre as receitas e despesas 

correntes. 

 

Desde o processo de elaboração da proposta orçamentária por parte do ente público, 

quando da previsão da receita, a premissa legal exige do erário uma gestão responsável. 

Vale salientar que a viabilização deste suporte legal pelo do erário, não traduz em um 

primeiro momento um processo pacífico. Demandas são colocadas exigindo uma 

verdadeira peleja com a finalidade de fixar quanto os entes da sociedade poderão e 

deverão dispor para o governo atender aos serviços que lhe competem como, segurança, 

educação, saúde, saneamento, e demais serviços que legislação lhe atribui. Para uma 

proposta orçamentária responsável do ponto de vista fiscal, é descabido primeiramente 

fixar as despesas, que via de regra decorrem de desejos ilimitados da sociedade, 

considerando as constantes demandas relacionadas ao bem estar, e somente depois 

tentar encaixar esta despesa na receita prevista. Agindo assim, ou seja, fixando o seu 

montante e fazendo uma paridade com a receita, por certo, esta última estará 

representada de forma irreal e super dimensionada.   

 

O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, denominação da Lei Complementar nº 

101/2000 de quatro de maio de dois mil, direcionou ações no sentido de priorizar os 

fundamentos que induzem ao equilíbrio orçamentário, enfatizando princípios já 

consolidados, voltados a um bom gerenciamento nas áreas de planejamento 

orçamentário. Vale dizer que para a realização de um bom modelo de previsão e 

classificação adequada dos ingressos públicos, este necessariamente decorre de um 

processo que possibilite o fornecimento de dados a serem obtidos em um bom sistema 
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de controle do ingresso e destinação desses recursos, aliada a uma gestão eficiente 

destes processos. 

 

Como objetivo mais genérico, e vindo a reboque, podemos assegurar que esta proposta 

de intervenção proporcionará o aperfeiçoamento dos controles para os recursos 

públicos, na medida em que implanta regramentos no sistema, que serão traduzidos 

também em instrumentos de informação e em consequente transparência  no controle 

dos recursos públicos. É sabido que a sociedade organizada vem aprendendo a cobrar 

uma administração pública cada vez mais eficiente, eficaz e efetiva, e que administre os 

recursos a ela confiados de forma honesta e transparente, e a gestão fiscal é peça 

importante neste contexto.  

 

Esta proposta de intervenção foca mais precisamente duas funcionalidades ainda 

inexistentes nas rotinas de execução da receita pública no âmbito da  Superintendência 

de Administração Financeira da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Por um lado 

trataremos da Destinação de Recurso, e por outro da implantação de um modelo de 

Conta Única para o Tesouro Estadual, enfatizando precisamente a execução da receita 

pública estadual. 

 

 

DESTINAÇÃO DE RECURSO 

 

Com relação a Destinação de Recursos, trata-se de uma metodologia de controle de 

recursos, cuja aplicação é sobejamente tratada no Manual de Procedimentos da Receita 

Pública (Ministério da Fazenda, 2007), no Manual de Receita Nacional (Ministério da 

Fazenda, 2008), no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Volume-I, 

(Tesouro Nacional, 2009), como também citado em Albuquerque, Medeiros, e Feijó 

(2008). O objetivo primordial desta funcionalidade vai ao encontro de exigência legal 

contida no parágrafo único do artigo 8º e do artigo 50 da Lei Complementar nº 

101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim define:  
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“Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.” 

 

“Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração 

das contas públicas observará as seguintes:     

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 

vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória, fiquem identificados e escriturados de 

forma individualizada.” 

 

Com base no que define o Manual de Receita Nacional, a destinação de recursos, 

também denominada destinação da receita pública pelo Manual de Procedimentos das 

Receitas Públicas, é o processo onde os recursos públicos são correlacionados ou 

vinculados a uma despesa ou aplicação específica, desde a previsão da receita até a 

efetiva utilização dos recursos, no pagamento das obrigações decorrentes dos programas 

e ações do governo.  

 

Transcrevemos abaixo, parágrafo inicial que faz parte do item 10.2 – Mecanismo de 

Utilização das Destinações de Recursos, contido no Manual de Procedimentos das 

Receitas públicas, que caracteriza nitidamente a Destinação de Recursos: 

 

“Destinar é reservar para determinado fim ou emprego. A metodologia de destinação 

da receita constitui instrumento que interliga todo o processo orçamentário financeiro, 

desde a previsão da receita até a execução da despesa. Esse mecanismo possibilita a 

transparência no gasto público e o controle das fontes de financiamento das despesas, 

por motivos estratégicos e pela existência de dispositivos legais que estabelecem 

vinculações para as receitas. Um desses dispositivos é o Parágrafo único do art. 8º e o 

art. 50, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.” (P.46) 

 

Portanto, o que precisamos é desenhar um modelo a ser desenvolvido em ambiente de 

sistema, de forma a assegurar que os recursos previstos e arrecadados pelo erário, e que 
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tenham destinação específica definida em norma legal, sejam aplicados na finalidade 

previamente definida a partir da sua origem independentemente do exercício. 

 

Ademais, corroborando esta assertiva, cabe salientar que os gestores governamentais 

visando adotar boas regras de controle e de administração de caixa, caminham para a 

adoção de modelos baseado em conta única ou caixa único, desestimulando a prática de 

saldos diversos em contas diversas, fragmentadas na proporção da quantidade de 

unidades administrativas existentes nos governos. Portanto, é premente que o ente 

público, desde já, adote mecanismos que visem o controle das destinações de recursos, 

de forma codificada, que venha a possibilitar conhecer os recursos vinculados e não 

vinculados, para adoção da finalidade específica para cada recurso. 

 

 

MODELO DE CONTA ÚNICA PARA O TESOURO ESTADUAL 

ENFATIZANDO A RECEITA PÚBLICA 

 

No gerenciamento dos recursos financeiros, uma administração satisfatória do fluxo de 

caixa recomenda preceitos baseados em conta única como boa técnica. O Governo 

Federal adota este modelo de gestão financeira, cujas regras que dispõe sobre a 

unificação dos recursos do Tesouro Nacional em Conta Única foram estabelecidas pelo 

Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986. No entanto este preceito legal somente 

foi totalmente implementado com a promulgação da Constituição de 1988, ocasião em 

que o total das disponibilidades do Tesouro Nacional existentes nos diversos bancos 

foram transferidas para o Banco Central do Brasil, para uma conta única centralizada, 

cabendo ao Banco do Brasil o papel de agente financeiro do Tesouro. 

 

O que ocorre com a não implementação de um sistema de conta única, é a proliferação 

de contas, onde as unidades administrativas do governo abrem suas próprias contas 

bancárias, ou são autorizadas abri-las, e controlam seus recursos sem prestar maior 

satisfação ao tesouro central. O resultado são agrupamentos de recursos isolados 

depositados em contas distintas, muitas vezes com o recurso parado, enquanto outras 
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áreas demandam mais urgentemente o recurso para a execução da sua despesa prevista 

orçamentariamente, ficando assim prejudicadas.  

 

Vale salientar que o objetivo da conta única não é de apropriação de recursos de 

unidade administrativa por outra, mas simplesmente proporcionar ao gestor financeiro 

do tesouro a possibilidade de um controle mais racional das finanças do governo. 

Esclarecendo, conforme enfatiza Albuquerque, Medeiros, e Feijó (2008), que a sucessão 

de depósitos na conta bancária comporão um único saldo, entretanto será realizado um 

controle paralelo por meio de registros contábeis, onde será possível conhecer a origem 

de cada valor depositado como também de cada movimento de saque autorizado, por 

meio de fontes e usos dos recursos movimentados da conta. Desta forma, ficam 

assegurados de forma transparente para as unidades administrativas, o desmembramento 

destes saldos para seu controle. 

 

  

2.2. ANÁLISE DOS DADOS        

 

Com relação a implementação das duas funcionalidades propostas, que dizem respeito a 

Destinação do Recurso e de um Modelo de Conta Única para o Tesouro Estadual, 

salientando que daremos ênfase somente à realização das Receitas Públicas,   temos de 

concreto que ambas, até então, não fazem parte das rotinas da previsão e da execução 

orçamentária e financeira do Estado, apesar de se tratar de ferramentas de extrema 

importância. 

 

No tocante à Destinação de Recurso, uma nova funcionalidade que vem proporcionar a 

captura para a consequente disponibilização de um número bem maior e mais 

abrangente de informações. Esta deverá substituir o código da fonte de recursos já 

existente, entretanto, a função específica fonte de recursos, deverá ser incorporada como 

mais um componente desta Destinação de Recurso. Por certo teremos um padrão com 

uma significação mais abrangente, implicando em um tamanho originário mais 

ampliado para caber outras informações complementares e necessárias, que serão vistas 

mais adiante. 
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A indisponibilidade de uma ferramenta desta natureza provoca deficiências tanto no 

controle da execução da receita quanto da despesa. No tocante a classificação com base 

na destinação legal dos recursos arrecadados, por certo não seria possível o registro e a 

identificação de uma receita quando de contrapartida. Vale dizer, um recurso que esteja 

ingressando e que por força contratual venha a demandar por parte do tesouro estadual 

uma aplicação a título de aporte complementar obrigatório. Ou seja, um valor adicional 

a ser investido com determinada finalidade, em percentual previamente definido em 

contrato.   

 

Não seria também possível, o registro no caso específico de convênios e suas formas, 

bem como dos contratos e suas modalidades, objetos da origem e aplicação de recursos, 

de uma forma explícita como a proposta, considerando que não teríamos 

disponibilizado um campo para codificação do detalhamento da destinação, que 

permitiria identificar inclusive o número do documento ou processo em execução.  

 

Com referência a execução da receita em um modelo de Conta Única a ser proposto, o 

princípio será semelhante ao mencionado para a Destinação de Recurso.  Ou seja, não se 

pretende, também, alterar ou oferecer meios para melhorar um modelo já existente, e 

sim implantar um modelo diferente e abrangente na sua forma, na medida em que vai 

propor novas técnicas, que irão possibilitar um controle mais efetivo das 

disponibilidades financeiras, no gerenciamento dos recursos por parte do tesouro 

estadual.  

 

A ausência de um modelo de execução de receita baseado em uma conta única, vem 

provocando dificuldades na gestão dos recursos financeiros, principalmente em 

decorrência da falta de informações precisas quanto ao montante diário da sua 

realização. Devido a abrangência do Estado, o seu tamanho e a burocracia na execução 

das suas ações, por certo existem deficiências no tesouro central, que dificultam o 

acompanhamento diário de algumas receitas realizadas por parte de unidades ou até 

mesmo de outro poder do Estado.  
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O atual modelo que contempla a proliferação de contas bancárias, onde as unidades tem 

liberdade para abertura independente de interferência do tesouro, em um primeiro 

momento indica uma característica de descentralização, o que seria positivo em termos 

de agilidade de processo. Mas é preciso considerar que neste modelo o planejamento 

financeiro do tesouro perde capacidade de gerenciamento no seu fluxo de caixa, 

provocando um efeito negativo em todo o sistema financeiro. A medida proposta de 

centralização dos recursos arrecadados em uma conta única, demanda para atender os 

bons princípios de desburocratização, que seja agilizada a rotina existente no processo 

de liberação de recursos. 

 

 

2.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

 

A Superintendência de Administração Financeira da Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia, ainda não possui as condições necessárias para atender regra contida no Manual 

de Procedimentos das Receitas Pública aplicado a União, Estados e Municípios, no 

tocante a Destinação de Recursos. Do mesmo modo com relação ao dispositivo legal 

contido na Lei Complementar nº 101/2000, em seu parágrafo único do Art. 8º, bem 

como do Art. 50. Os controles atuais e o sistema gerencial de execução orçamentária 

financeira e contábil, que atualmente dá suporte a estes controles, não asseguram que os 

recursos legalmente vinculados a uma finalidade específica, e que sejam utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, seja atendida em exercício 

diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Isto passa por registros específicos, de 

modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória, fiquem 

identificados e escriturados de forma individualizada. 

 

Vale salientar, que nem mesmo a aquisição por parte da Superintendência de 

Administração Financeira da SEFAZ-BA, de um Sistema Integrado de Planejamento 

Contabilidade e Finanças – FIPLAN, que vem a ser um sistema avançado, desenvolvido 

e implantado no Estado do Mato Grosso, inclusive possuindo boas referências da 

própria Secretaria do Tesouro Nacional, esta funcionalidade não é contemplada, não 
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atendendo, por conseguinte, demandas por um controle mais preciso no tocante à 

destinação de recursos.  

 

Por outro lado, a Superintendência de Administração Financeira da SEFAZ-BA, no 

papel de órgão centralizador dos recursos financeiros do Estado, se constituindo no 

caixa central do governo, ainda não disponibiliza de uma ferramenta que possibilite um 

controle de forma efetiva e racional no gerenciamento dos recursos financeiros. Não é 

mais admissível que o Estado, neste caso representado pela SAF, na condição de 

executor financeiro do orçamento, ainda tenha que conviver sem um conhecimento mais 

específico da realização de todas as suas receitas diárias. Como exemplo, podemos citar 

as receitas realizadas por parte das unidades da administração indireta, as quais possuem 

contas bancárias independentes, e administram seus recursos financeiros sem a devida 

anuência do Tesouro Estadual. Por outro lado, torna-se bem mais difícil gerenciar o 

fluxo de caixa, com a calibragem necessária e suficiente que requer um bom 

gerenciamento financeiro, se as disponibilidades que ingressam diariamente nos cofres 

do Estado estão pulverizadas em contas diversas, não fazendo parte da rotina de 

liberações por parte do órgão central da programação financeira do Tesouro Estadual.    

 

Quando nos referimos ao problema deficiência de controle, no tocante à Destinação de 

Recursos, identificamos tratar-se de uma situação no setor público estadual, cuja 

importância, é menor e menos questionada por parte das unidades orçamentárias e 

gestoras, e maior por parte da administração central, ou seja, a Superintendência de 

Administração Financeira, devido a ser uma responsabilidade intrínseca desta. Portanto, 

o problema requer uma percepção maior das unidades internas da SAF, considerando 

que deverá ocorrer impacto não somente no módulo de execução da receita, como 

também nos módulos de execução da despesa, da contabilidade, de forma que os 

recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória, fiquem identificados e 

escriturados de forma individualizada.  Não esquecendo a área de planejamento quando 

da elaboração do orçamento, pois também será impactada, na medida em que na 

previsão da receita e fixação da despesa, a destinação do recurso já deverá estar 

registrada.  
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No caso da referência feita ao problema da inadmissibilidade da SAF na condição de 

executora financeira do orçamento, ainda ter que conviver sem um conhecimento mais 

aprofundado da realização de todas as suas receitas diárias, no caso específico citado, 

por parte das unidades da administração indireta, as quais possuem contas bancárias 

independentes e administram seus recursos financeiros sem a devida anuência do 

Tesouro Estadual, infere-se que deverá ocorrer mudança no “modus operandi” do 

Tesouro Estadual, de modo que venha a lhe possibilitar melhor controle. 

 

No processo de mudança, principalmente quando envolve interesses de unidades 

externas como: autarquias, fundações, fundos, e empresa estatal dependente, bem como 

de órgão e entidades vinculadas a outros poderes que não o poder executivo, por certo 

haverá impactos externos consideráveis, o que poderá gerar resistências às mudanças a 

serem propostas. Poderá haver inclusive questionamento quanto a aparente perda de 

autonomia na gestão das contas bancárias abertas em nome destes órgãos. Poderá haver 

questionamentos, por parte dos seus gestores, quanto a garantia da liberação por parte 

do Tesouro Estadual dos recursos vinculados a estes órgãos. Poderá haver 

questionamentos quanto ao direito e garantias de liberação de repasse dos recursos 

adicionais auferidos em decorrência das aplicações financeiras. Poderá haver 

questionamentos e até mesmo resistência ao uso de um documento único para viabilizar 

a arrecadação de receita destes órgãos na rede bancária, em um modelo padronizado.  

 

Entretanto, com relação a estes questionamentos, considerando que a administração 

central no caso específico, visa única e exclusivamente a melhoria nos processos, e que 

está longe dos seus objetivos prejudicar de alguma forma as demais unidades, é 

importante mencionar que haverá espaço para negociações objetivando o real 

entendimento sobre as medidas propostas, visando um acordo sobre os problemas 

mencionados cujos meios de solucionar são de natureza eminentemente de forma, e não 

deverão gerar em nenhuma hipótese perdas para as unidades administrativas.    

             

A prática da responsabilidade fiscal no contexto proposto da execução da receita pública 

enfatizou problemas existentes no controle da realização desta receita. A 

Superintendência de Administração Financeira da SEFAZ-BA visando modernizar suas 
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rotinas e a melhoria na gestão da execução orçamentária, contábil e financeira do 

Estado, direcionou suas ações e processos ao Sistema Integrado de Planejamento 

Contabilidade e Finanças – FIPLAN. Vem envidando esforços no sentido de obter 

propostas de intervenção para adequá-lo a uma realidade local, objetivando customizar e 

implantá-lo no Estado da Bahia.  Este sistema, apesar de inovador em muitos outros 

segmentos, não oferece a funcionalidade que permita o gestor financeiro administrar o 

recurso, conforme prevê o Manual de Procedimentos das Receitas Pública aplicado a 

União, Estados e Municípios, no tocante a Destinação de Recursos, e do Manual de 

Receita Nacional. É necessário desenvolver uma forma que permita ao gestor financeiro 

administrar o recurso desde a sua origem até a aplicação, visando atender a princípios, 

regras e normas estabelecidas, mormente no tocante ao contido na Lei Complementar nº 

101/2000.  

 

Visando solucionar problemas decorrentes da falta de controle na destinação do recurso, 

a funcionalidade proposta depende fundamentalmente da execução da receita, entretanto 

perpassam por outras áreas ou ambientes sistêmicos, como: de previsão orçamentária da 

receita e fixação da despesa, de execução da despesa orçada, e dos registros contábeis 

que deverão dar suporte às inovações propostas. Portanto é condição necessária, a 

harmonia e colaboração entre os líderes dos módulos sistêmicos citados, pois o tema 

envolve funções distintas da execução orçamentária, financeira e contábil, em sua 

totalidade. 

 

Como será detalhado na seção prognóstico, o requisito básico para implementação da 

Destinação de Recursos vem a ser a definição ou redefinição para a codificação que 

identifique a fonte ou origem do recurso e o direcione a um destino ou aplicação. 

Considerando a realidade do Estado da Bahia, a proposta passa tanto pela ampliação da 

quantidade de dígitos, neste caso, sugerido para dez algarismos, como também, e 

principalmente um critério padronizado para identificação de cada um destes dígitos no 

código geral. Este procedimento permitirá um acompanhamento preciso do recurso 

desde a sua previsão no orçamento, passando pela execução da receita quando o recurso 

é arrecadado ou recolhido via rede bancária, até a execução da despesa quando é 

conhecido o destino do gasto para aplicação do recurso. 
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Em se tratando de implementação de um modelo de conta única, tal iniciativa obterá 

sucesso na medida em que haja uma compreensão e adesão das unidades administrativas 

que possuem contas bancárias específicas para as suas finalidades, de que não sofrerão 

perdas e que os recursos e elas destinadas serão assegurados, onde dispositivo legal 

deverá normatizar nesta direção. Neste contexto separaremos para efeito de controle, as 

unidades administrativas pertencentes aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

incluindo as unidades de administração indireta, como empresas, autarquias, fundações 

e fundos. 

 

Considerando a dimensão da mudança proposta, e dos impactos envolvidos neste 

processo, provavelmente ocorrerão resistências às mudanças a serem propostas. Com 

relação a alegações de aparente perda de autonomia na gestão das contas bancárias, é 

preciso assegurar aos órgãos, que só existirá uma conta bancária, e esta será gerida por 

parte do Tesouro Estadual. Entretanto o tesouro por meio de práticas transparentes 

prestará as informações necessárias e pertinentes e dará acesso aos gestores dos órgãos 

das suas posições diárias. Deverá liberar tempestivamente os recursos legalmente 

destinados e programados aos órgãos, bem como assegurará a estes o repasse dos 

recursos adicionais auferidos em decorrência das aplicações financeiras que lhes 

pertencerem. Quanto ao uso de um documento único para viabilizar a arrecadação de 

receita destes órgãos na rede bancária em um modelo padronizado, a Superintendência 

de Administração Financeira da SEFAZ-BA deverá demonstrar às unidades e órgãos 

que não haverá perdas em decorrência desta prática. Poderá ocorrer ganhos para o 

Estado, na medida em que a concentração das receitas deverá reduzir os custos da tarifa 

bancária, uma vez que aumenta o poder de negociação com os bancos contratados a 

arrecadar.    

 

 

3. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO  

 

Mesmo considerando que existem rotinas divergentes no universo de convergência das 

práticas e rotinas aplicadas na Secretaria do Tesouro Nacional do Governo Federal -  
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STN, em relação às práticas e rotinas aplicadas nas Secretarias de Fazenda dos Estados, 

mais em decorrência de peculiaridades e especificidades de cada entidade e do raio de 

abrangência da cada um destes poderes. Este trabalho deverá ser balizado por meio de 

estudos que terão como referencial teórico a legislação específica e as informações 

disponibilizadas por parte da STN, com relação às aplicações a serem implementadas no 

tocante a execução da receita.  

 

Informações prestadas por técnicos da STN, em reuniões realizadas entre estes e 

técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, dão suporte às ações que serão 

desenvolvidas para viabilizar as implementações mencionadas, cuja fundamentação, 

segurança e êxito do projeto, decorrem do modelo e da experiência vivenciados por 

parte do Governo Federal nas aplicações da mesma natureza que lá foram praticadas. 

 

Para um melhor entendimento deste processo e uma reflexão sobre o que se objetiva 

implementar no ambiente FIPLAN, torna-se importante, mesmo que de forma sucinta, 

passar algumas informações sobre a dinâmica desenvolvida e aplicada na STN, sua 

atuação neste contexto e o respectivo gerenciamento.  

 

A utilização da Destinação de Recursos no âmbito do Governo Federal permite a 

garantia de aplicação dos recursos arrecadados somente em finalidade específica 

definida pela legislação vigente. Este mecanismo de controle das destinações, montado 

de forma codificada, atende às demandas por identificação, no caso dos recursos 

vinculados ou não vinculados, e da finalidade da destinação, em se tratando deste 

último. Permite identificar também, se o tesouro está movimentando um recurso livre, 

bem como se este recurso pertence a exercício corrente ou exercícios anteriores, e mais, 

se está enquadrado em um grupo de receitas aplicadas a título de contrapartida. Por fim, 

tendo em vista a necessidade de elaboração do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna-se uma ferramenta 

importante ao possibilitar demonstrar o cumprimento das metas de resultado primário, 

na medida em que permite segregar as destinações primárias oriundas das receitas 

primárias, das destinações não primárias ou receitas financeiras, facilitando a montagem 

do Demonstrativo do Resultado Primário.  
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A implantação da Conta Única no âmbito do Governo Federal, tendo como premissa 

uma boa técnica de administração de caixa, visou inibir a fragmentação dos recursos 

públicos federais nas diversas contas bancárias existentes em suas unidades. Permitiu 

eliminar um sem número de contas correntes abertas em diversas agências bancárias, 

não somente em bancos públicos credenciados, mas também em outros bancos, nos 

diversos Estados brasileiros, de titularidade das unidades do Governo Federal.  

 

As unidades administrativas do governo, em geral, controlavam suas próprias contas, e 

menção feita, de que era comum a ocorrência da posse de novos gestores públicos em 

cargos de direção, onde por anos seguidos desconheciam os saldos existentes nestas 

contas bancárias que permaneciam sem movimentação, e assim comprometendo 

técnicas de um bom gerenciamento de fluxo de caixa, pois enquanto recursos 

financeiros ficavam parados nas contas, sem o conhecimento do governo, este tinha que 

viabilizar outros recursos para os demais gastos, até mesmo por meio de endividamento.   

 

A Conta Única do Governo Federal, longe de dificultar o controle e de reduzir a 

transparência, registra a origem de cada valor depositado e de cada movimento 

produzido na execução orçamentária, tanto da receita como da despesa, 

respectivamente. O controle dos recursos movimentados na Conta Única é realizado por 

meio de fontes e usos, ou Destinação de Recursos, via Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, por intermédio de registros 

contábeis. 

 

A Conta Única do Tesouro Nacional é mantida no Banco Central, vale dizer que os 

recursos do tesouro durante o tempo que não são utilizados, são mantidos como 

depósito neste banco com a devida remuneração, com base em taxas praticadas no 

mercado financeiro. A sua movimentação efetuada por intermédio das unidades gestoras 

integrantes do SIAFI com acesso on-line a este, cabendo à STN a sua operacionalização 

e o gerenciamento das atividades referentes à execução da política fiscal do governo. Ao 

Banco do Brasil compete o papel de agente financeiro para efetuar os pagamentos e 

recebimentos, ou em situações excepcionais, outros agentes financeiros autorizados pelo 
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Ministério da Fazenda. Ao Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB para efetuar 

transferências diretamente pelo Tesouro ao beneficiário. 

 

Os documentos de arrecadação utilizados pelo Governo Federal na realização das 

receitas públicas por meio da Conta Única, de acordo com suas finalidades respectivas 

são os seguintes: 

 

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS – DARF, utilizado 

para o recolhimento de receitas federais administradas pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

 

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO – GRU, utilizada para recolhimento de 

todas as receitas, depósitos e devoluções para órgãos, fundos, autarquias, fundações e 

demais entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, excetuadas as 

receitas administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - 

PGFN. 

 

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS, utilizada para recolhimento de receitas 

decorrentes de contribuições da previdência social. 

 

Corroborando as práticas aplicadas por parte da STN, bem como das repartições 

abrangidas por esta, temos também um referencial teórico composto de publicações que 

serviram de subsídio, de forma muito precisa neste trabalho, considerando que o 

material pesquisado serviu de premissa e sustentação para aplicação das 

funcionalidades, das quais as implementações estão sendo propostas, cuja relação segue 

na sequência:  
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OBRA TIPO CONTRIBUIÇÃO 
Manual da Receita Nacional. 
Ministério da Fazenda. 2008 

Portaria Objetiva consolidar a legislação 
os conceitos e procedimentos 
contábeis referentes à receita 
pública.  

Receitas Públicas Manual de 
Procedimentos. 2007 

Portaria Objetiva a padronização de 
regras relacionadas com as 
receitas públicas e dos  
procedimentos contábeis. 

Site do STN na Internet Site Arcabouço normativo legal 
Parâmetros para uma gestão 
fiscal responsável. Governo 
do Estado da Bahia. Secretaria 
da Fazenda.  

Livro Interpretação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Lei de Responsabilidade 
Fiscal (comentada artigo por 
artigo) Toledo, JR.F.C. e 
Rossi,S.C.  

Livro Comentário da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Gestão de Finanças Públicas. 
Albuquerque,C.; Medeiros,M.; 
Feijó,P.H.  

Livro Estudo e análise sobre 
fundamentos e práticas de 
planejamento, orçamento e 
administração financeira com 
responsabilidade fiscal. 

Manual de Contabilidade 
aplicada ao setor público. 
Volume I. STN 

Livro Estudo sobre os mecanismos de 
utilização da destinação de 
recursos. 

 

 

 

 

4. PROGNÓSTICO  

 

4.1. SITUAÇÃO PRETENDIDA  

 

No contexto da missão da SEFAZ, das atribuições que estão sob a responsabilidade da 

Superintendência de Administração Financeira, destacamos a capacidade de prover e 

administrar os recursos financeiros para viabilizar as políticas públicas do Estado, 

passando pelo controle, aplicação e liberação dos recursos públicos. A proposta de 

implementação das funcionalidades mencionadas, Destinação de Recursos e 

Implantação de Modelo de Conta única, conjugados ao sistema que deverá processar os 

registros de execução orçamentária e financeira do Estado, por certo deverá 
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proporcionar aos gestores financeiros, ferramentas importantes no controle dos recursos 

financeiros, que concorrerá para o atendimento do objetivo definido na missão 

institucional da organização. 

 

A proposta não pretende modificar ou oferecer subsídios para melhorar modelos 

alternativos específicos já existentes, e que se proponha a aperfeiçoar controles 

existentes. A proposta vai orientar e propor práticas ainda não aplicadas, e por 

conseguinte, criar novas técnicas de controle, que decorrerão destas novas 

implementações. Vale dizer que estamos referindo a novas implementações, portanto 

sem precedentes no Estado, como veremos.  

 

Será possível direcionar e assegurar que um recurso previsto orçamentariamente e com 

o ingresso realizado, tenha uma destinação vinculada, que vem a ser o processo para 

uma liberação obrigatória a vinculação de fonte de receita, para aplicação nas 

finalidades específicas estabelecidas pela legislação vigente. Ou, que outro determinado 

recurso previsto orçamentariamente e com o ingresso realizado, tenha uma destinação 

ordinária, que vem a ser o processo de alocação livre das demais fontes (fonte do 

tesouro), para atender às finalidades gerais do ente público, neste caso, em tese, os 

recursos poderiam ser utilizados livremente para atender às demais finalidades do 

tesouro.  

  

Acrescentando, que o gestor financeiro deverá ter melhores condições para executar o 

seu fluxo de caixa, considerando que uma conta única facilitaria este processo, na 

medida em que contempla a totalidade dos ingressos a título de receita no tesouro 

estadual. De outro lado, teríamos o que se pretende evitar, uma pulverização de recursos 

públicos em muitas contas bancárias, o que por si só demanda maiores controles no seu 

gerenciamento. Sem mencionar que nas aplicações financeiras destes recursos na 

instituição bancária detentora da conta única, o Estado poderá obter maiores retornos 

em termos de rentabilidade, por concentrar todos os recursos e proporcionar um poder 

de barganha maior no tocante a negociação para tratar da rentabilidade destas 

aplicações. 
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No caso específico do Tesouro Estadual, gerido pela SEFAZ, o modelo de conta única 

ora proposto, deverá substituir o modelo de caixa único atualmente utilizado, que tem 

como premissa a manutenção das diversas contas correntes, abertas por unidades, com a 

movimentação regular dos seus saldos diários. Neste modelo, a aplicação financeira dos 

recursos na instituição bancária, é realizada de forma centralizada por parte do tesouro, 

mas somente dos recursos que se encontram nas contas acobertadas por este modelo de 

caixa único. Esta aplicação só foi possível com a criação e utilização de um artifício 

denominado conta suprimento, que vem a ser uma conta virtual que funciona deduzindo 

no final do dia os saldos nas demais contas que não foram utilizados, para aplicação 

financeira por parte do Tesouro Estadual. Trata-se, portanto, de um artifício, que para 

ser viabilizado depende de um procedimento a ser executada por parte da instituição 

bancária centralizadora da aplicação. No caso do modelo proposto de conta única, este 

procedimento é totalmente dispensado.  

 

Fazendo parte das ações do modelo que se pretende implementar, foi elaborada uma 

trilha metodológica a ser seguida, contendo todo o percurso a ser pecorrido na 

implementação das funcionalidades propostas: 

a) Elaboração de estudos e análise da literatura concernente. Na medida em que 

faz-se necessário analisar a literatura disponível, não somente no sentido de 

obtermos o suporte técnico necessário à implementação proposta, como também, 

e mais precisamente, o arcabouço legal disponível, vez estamos tratando ações a 

voltadas ao setor público. 

b)  Realização de estudos em caso semelhante, já implantado com sucesso no 

âmbito do Governo Federal. Pois conforme já mencionado, experiências desta 

natureza já foram aplicadas em outra esfera de governo com êxito, e desta 

forma poderá fornecer subsídios para o nosso trabalho.  

c)  Desenvolver levantamento na legislação pertinente, pois no setor público 

mudanças de procedimento não podem ocorrer sem o respaldo legal respectivo. 

d)  Avaliação das implicações legais da proposta e proposição de adequação na 

legislação pertinente. Verificar se a legislação do Estado da Bahia acoberta a 
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proposta de mudança, e conforme o caso proceder as adequações necessárias 

conforme o caso.  

e) Realização de encontros e reuniões com gestores da Secretaria de Planejamento 

SEPLAN, para envolver o planejamento neste processo. Pois trata-se de área 

complementar neste processo, vez que para ocorrer a execução da receita 

propriamente dita, antes e necessariamente, ocorre a previsão desta receita. 

Portanto são ações que se complementam e não existe hipótese de estarem 

dissociadas. 

f)  Programação de reuniões a serem realizadas com gestores das Unidades 

Administrativas dos poderes. Pois conforme já mencionado, as funcionalidades 

propostas são relevantes no modo de operar a rotina das unidades gestoras e 

orçamentárias.  

g)  Elaboração do relatório (MCS) Mapa de Conclusão e Soluções, documento 

descritivo das intervenções a serem realizadas no sistema, contendo o 

detalhamento e especificação dos requisitos a serem alterados. Este mapa é 

importante, pois servirá de guia para os analistas de sistemas efetuarem as 

modificações nos documentos casos de uso, bem como às modificações 

relacionadas a implementações da área de tecnologia da informação. 

h)  Atualizações dos respectivos documentos Casos de Uso para inserção das 

inovações ocorridas, que vem a ser os documentos criados com a finalidade de 

registrar as funcionalidades existentes no sistema, e contém todo o 

detalhamento destas funcionalidades, servindo para orientação e consulta dos 

técnicos e gestores do sistema.   

 

 

4.2. RECOMENDAÇÕES 

 

4.2.1. DESTINAÇÃO DE RECURSO  

 



 

 

28

 

Trata-se de um tema de grande importância no controle das finanças públicas, conforme 

já mencionado anteriormente, onde o emprego deste método é disciplinado nos manuais 

de receita, cuja aplicação compete não somente à União, como também aos Estados ao 

Distrito Federal e aos Municípios. Lembrando que trata-se de um processo onde os 

recursos públicos são correlacionados ou vinculados a uma despesa ou aplicação 

específica, desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, no 

pagamento das obrigações decorrentes dos programas e ações do governo.  

 

Constatamos que o sistema a ser implantado no Estado da Bahia e que integrará as 

funções, dentre outras, de planejamento e execução da receita, não disponibiliza esta 

funcionalidade, portanto o nosso propósito vem a ser, a implementação no Sistema 

Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças – FIPLAN, das condições 

necessárias para a execução desta metodologia de controle de recursos. Ou seja, uma 

forma da assegurar que os recursos previstos e arrecadados pelo erário, e que tenham ou 

não destinação específica, sejam aplicados na finalidade previamente definida a partir 

da sua origem, independentemente do exercício. 

 

O passo inicial para viabilizar esta proposta por intermédio do sistema FIPLAN, vem a 

ser, impreterivelmente, uma redefinição no formato e atribuições dos códigos das fontes 

de recursos. Vale sempre lembrar que o conceito de fonte passa pela identificação da 

origem e natureza dos recursos orçamentários por meio de um código, que no caso do 

Estado da Bahia é constituído de dois dígitos, e da respectiva descrição. A fonte de 

recursos na administração orçamentária e financeira pública perpassa tanto a origem 

como a destinação ou aplicação do recurso. Isto equivale dizer que todo e qualquer 

recurso que ingresse nos cofres públicos, seja a que título for, possui a sua fonte, desde 

a sua previsão até a execução, e desde a sua origem até a sua aplicação. Este é o 

procedimento. 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia atualmente utiliza códigos para suas fontes 

de recursos contendo dois algarismos, com a respectiva descrição. Estas fontes são 

classificadas de acordo com o esboço abaixo:  

– Recursos do Tesouro que são subdivididos em:   
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    - Recursos Ordinários 

    - Recursos Vinculados 

– Recursos de Outras Fontes 

– Recursos Próprios de Entidades da Administração Indireta 

 

A proposta de customização a ser realizada no sistema FIPLAN para adequá-lo a esta 

nova metodologia, adotará a premissa básica implantada no SIAFI, sistema correlato da 

Secretaria do Tesouro Nacional. Primeiramente deverá ser ampliado o tamanho da fonte 

cuja quantidade de dígitos atualmente em uso na SEFAZ-BAHIA será acrescida de mais 

oito dígitos, passando dos atuais dois dígitos para dez dígitos. Esta nova fonte ampliada 

por certo vai proporcionar uma maior quantidade de informações, cujo detalhamento de 

novas atribuições por funções deverá compor os dígitos adicionais da nova fonte. Uma 

nova estrutura será montada, de forma que possibilitará sinalizar mais precisamente ao 

gestor com informações relativas à correlação entre a origem e destino do recurso.    

 

Todos os módulos do sistema FIPLAN que utilizam o código fonte de recursos, deverão 

ser customizados no sentido de adaptá-los ao padrão ampliado. Entretanto como o nosso 

trabalho se restringe a execução da receita, iremos nos ater mais especificamente aos 

módulos de previsão e execução da receita. 

 

Em decorrência desta modificação, a previsão e execução da receita que já contempla a 

classificação por categoria econômica ou natureza de receita, que visa a identificação da 

origem do recurso com base no seu fato gerador, passará também e paralelamente a 

contemplar a classificação com base na destinação legal dos recursos arrecadados. 

Sendo assim, sob o prisma orçamentário, as receitas cadastradas e processadas no 

FIPLAN nos módulos de previsão e execução da receita, serão agrupadas por meio de 

duas codificações, que refletem duas classificações orçamentárias. Uma classificação 

por Categorias Econômicas/Natureza de Receita, baseada na sua origem pelo fato 

gerador. Mais outra classificação por Destinação de Recursos, baseada na fonte de 

recursos.  
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Deverá ser desenvolvida uma solução no sistema FIPLAN, de forma que possibilite 

capturar os novos parâmetros do código fonte ampliado, para que o sistema possa 

correlacionar com os códigos ou convênios bancários dos documentos de arrecadação 

processados com a respectiva destinação. Por certo, haverá impacto no ambiente dos 

registros contábeis que também deverá ser sofrer adequações. 

 

A nova estrutura do código fonte com dez dígitos, deverá compor as seguintes 

informações: 

  

O primeiro dígito, denominado Identificador de Uso, vem a ser um código usado para 

identificar se o recurso possui ou não contrapartida. Contém somente uma posição, 

utilizando uma tabela de domínio fixo, e deverá ser representado pelos algarismos de 0 

a 9. Em sendo o número zero, a tabela fixa indica trata-se de um recurso onde não existe 

contrapartida a ser liberada por parte do tesouro estadual quando da sua aplicação. Em 

constando qualquer dos demais algarismos, indica que se trata de recurso com 

compartilhamento, e que outra entidade participará da contrapartida, onde o respectivo 

número será identificado na tabela fixa. Como exemplo um empréstimo de um 

determinado organismo internacional para realização de uma obra no Estado. 

 

O segundo dígito denominado Grupo Fonte, identifica se o recurso é do tesouro, se é 

recurso de outras fontes, se é recurso extra-orçamentário ou se recurso condicionado. 

Deverá também compor, mas somente com relação às duas primeiras informações, de 

forma adicional, se exercício corrente ou exercícios anteriores.  Contém somente uma 

posição, utilizando uma tabela de domínio fixo, e deverá ser representado pelos 

algarismos de 1 a 9 com uma codificação pré-definida. 

   

O terceiro e quarto dígitos, uma combinação denominada Especificação da Fonte, e vem 

a ser a fonte propriamente dita. Utiliza uma tabela com uma codificação definida por 

parte do usuário. Poderá utilizar uma tabela de domínio fixo já que possui 99 posições e 

ainda ser conjugada como dígito identificador do Grupo Fonte, o que amplia 

sobremaneira a quantidade de códigos disponíveis. Ou poderá ser utilizado via tabelas 
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de atributos contendo padrões específicos que definam peculiaridades, montados por 

parte do usuário. 

 

Do quinto ao décimo dígitos, uma combinação denominada Detalhamento da 

Destinação, onde o quinto dígito deverá identificar o tipo de detalhamento que será 

aposto nos demais cinco dígitos complementares. Será utilizado para este uma tabela de 

domínio fixo, identificando que trata de um convênio e suas diversas origens, de um 

contrato e suas diversas modalidades, ou outros documentos ou processos relevantes 

que mereçam destaque. Poderá também associar um número na tabela, que poderá ser o 

zero, para indicar uma situação sem detalhamento quando não for relevante o 

preenchimento destes campos. Quanto aos cinco dígitos complementares, do sexto ao 

décimo dígitos, estes devem ser preenchidos de acordo com o número de detalhamento 

sinalizado com base no tipo de detalhamento definido no quinto dígito. Deverá ser 

montado uma tabela no sistema, para cadastramento dos convênios, contratos, e outros 

relevantes processos, em uma ordem seqüencial de até cinco dígitos, para que se possa 

vincular e identificar o documento no código.      

 

Estas modificações vão possibilitar que todo e qualquer recurso que ingresse no tesouro 

estadual, com o devido registro no FIPLAN, tenha o seu código fonte cadastrado e 

lançado no módulo contábil. Que a contabilidade por sua vez realize o controle via 

conta corrente de todo o ingresso a título de receita, e que este controle abrangerá todos 

os saldos nas liberações de recursos para aplicações vinculadas a sua origem.  

 

 

4.2.2. MODELO DE CONTA ÚNICA PARA O TESOURO ESTADUAL  

          ENFATIZANDO A RECEITA PÚBLICA 

 

Conforme já mencionado, a boa técnica para a gestão pública de caixa orienta no 

sentido de evitar uma profusão de contas bancárias quando se pretende proporcionar 

uma satisfatória administração dos recursos financeiros. Subentendido que a técnica 

recomendada para uma boa administração de caixa prescreve o princípio da conta única, 
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que substitui com consideráveis vantagens a fragmentação dos recursos públicos em 

diversas contas bancárias. 

  

Para a implantação de um sistema baseado em conta única, preliminarmente se faz 

necessário realizar um levantamento visando identificar e listar entre as unidades 

administrativas do Estado, no caso em referência, as unidades da administração direta e 

unidades da administração indireta, a quem a legislação vigente dá competência para 

auferir receitas próprias. Seja sob forma de transferências de outros órgãos públicos ou 

privados, bem como e principalmente que auferem receitas identificadas com o seu 

próprio negócio ou serviços prestados de sua responsabilidade, que dependa ou não da 

obrigação de emissão de guias de arrecadação específicas para recolhimento via 

intermediação da rede bancária. É importante mapear, podendo ser em forma de 

planilha, de maneira individualizada, todas as entidades, sejam autarquias, fundações, 

fundos, empresas estatais dependentes, unidades das respectivas secretarias e demais 

órgãos que realizam receitas. 

 

É de conhecimento do Tesouro Estadual que existem unidades que realizam receitas 

próprias, de natureza não tributária, por intermédio da rede bancária com guias de 

arrecadação próprias, decorrente de contratação direta destas unidades com os próprios 

bancos, sem que o tesouro tenha conhecimento da forma como estas receitas são 

auferidas, bem como do modelo de contrato firmado entre as partes. O tesouro não tem 

controle sobre os preços da tarifas cobradas pelos bancos, não tem conhecimento do 

prazo de prestação de contas, tanto do envio dos dados de arrecadação para efeito de 

conciliação da receita, como também do prazo exigido para creditamento do recurso 

financeiro nas contas das unidades beneficiárias do recurso.  

 

Relacionamos a seguir as unidades da administração indireta existentes no Estado da 

Bahia, que deverão ser objeto de uma investigação para identificar quanto à existência 

de possíveis realizadores de receita própria, e se constatada a obtenção de receitas 

próprias por parte destas, e a devida avaliação da legislação pertinente, as contempladas 

poderão ser incluídas em um sistema de conta única.  
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AUTARQUIAS 

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB 

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e 

Comunicação da Bahia - AGERBA 

Centro Industrial de Subaé - CIS 

Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologia para Auditoria - CEDASC 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 

Departamento de Infra – Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA 

Instituto de Gestão das Águas e Clima - INGÁ 

Instituto do Meio Ambiente - IMA 

Instituto de Artesanato Visconde de Mauá - MAUÁ 

Instituto Baiano de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - IBAMETRO 

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 

Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB 

Superintendência de Construção Administrativa da Bahia - SUCAB 

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC 

Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

Universidade Estadual da Bahia - UNEB 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia - UESB 

 

FUNDAÇÕES 

Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC 

Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 

Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 

Fundação Paulo Jackson - FPJ 

Fundação Pedro Calmon - FPC 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB 

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB 
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EMPRESAS PÚBLICAS ESTATAIS DEPENDENTES 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA 

 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 

Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia - CERB 

Bahia Pesca S.A. - BAHIA PESCA 

Empresa de Turismo do Estado da Bahia S. A. – BAHIATURSA 

 

FUNDOS 

Fundo de Aparelhamento Judicial – FAJ 

Fundo de Modernização da PGE 

Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - FUNSERV 

Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - BAPREV 

Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – 

FUNPREV 

Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE-BA 

Fundo de Assistência ao Educando – FAED 

Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE 

Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia – FIES 

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCEP 

Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS 

Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor – FEPC 

Fundo Estadual de Saúde – FES/BA 

Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais – FEASPOL 

Fundo de Cultura da Bahia – FCBA 

Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 

Fundo Estadual de Atendimento a Criança e ao Adolescente – FECRIANÇA 

Fundo de Recursos para o Meio Ambiente – FERFA 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia – FERHBA 
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Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia – FMMP/BA 

 

 

Na sequência, estando identificadas e listadas as unidades que realizam receitas 

próprias, também é preciso levantar as quantidades e os tipos de receitas, para posterior 

atribuição dos respectivos códigos de arrecadação, para que cada unidade possa utilizar 

no seu processo de controle de arrecadação junto à rede bancária. De posse destes dados 

já será possível estabelecer a correlação destes códigos de receita com a codificação 

padronizada atribuída à receita orçamentária. Para a realização deste levantamento, se 

faz necessário ter conhecimento e a obtenção do modelo ou modelos de guias de 

arrecadação atualmente utilizados por parte de cada unidade. Por meio destas guias, 

também será possível identificar e conhecer os dados que cada unidade deseja que 

sejam impressos e disponibilizados nestas guias para efeito de captura eletrônica 

visando atender suas demandas específicas por informações. 

 

O modelo de conta única proposto, para efeito de padronização de procedimentos, que 

vem ao encontro de princípios de eficiência e eficácia, sugere também a existência de 

um único modelo de documento de arrecadação para toda e qualquer receita. Este 

documento com modelo único deverá contemplar todos os campos a serem preenchidos 

com os dados das receitas necessários para atender às diversas demandas de todas as 

unidades que serão incorporadas a este padrão. A implementação de um documento 

único de arrecadação vai proporcionar aos clientes a possibilidade de dispor de uma 

relação maior de bancos arrecadadores a sua disposição para quitar seus compromissos 

com o ente público. O motivo é que esta gama de bancos já opera com o Tesouro 

Estadual na arrecadação dos tributos estaduais, o que não ocorre atualmente com as 

demais unidades, pois operam isoladamente por banco. Salientando que uma negociação 

isolada por banco por parte das unidades, as impossibilita também de obter poder de 

barganha na negociação de contratos para fixação de preços dos serviços prestados. 

 

É certo, que em razão da competência e em decorrência da experiência adquirida neste 

processo, a área de arrecadação das receitas tributárias da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia, poderá colaborar positivamente direcionando como proposta inicial 
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para um documento único com um “layout” já existente e utilizado nos documentos de 

arrecadação das receitas tributárias do Estado da Bahia. Trata-se de um produto que 

vem sendo atualizado e melhorado ao longo dos anos, onde devemos considerar 

principalmente que a área responsável pela emissão deste documento tributário possui 

“knowhow” suficiente na implementação de modificações, padronização, e na condução 

de todo um processo indispensável de integração com a rede bancária, por meio de troca 

de arquivos eletrônicos e mais, usando uma tecnologia avançada.  

 

Com base em estudos já realizados, no tocante a padronização em um documento único 

de arrecadação, os campos a serem impressos com os dados das receitas necessários 

para atender às diversas demandas das unidades, identificamos como necessários e 

suficientes os campos para os dados abaixo elencados, cuja ordem não é 

necessariamente a que será disposta: 

 

1 – Código de Arrecadação da Receita, para registrar e identificar a receita que estará 

sendo recolhida. 

2 – Data de vencimento, que objetiva dar limite para a quitação da obrigação. 

3 – Inscrição Estadual, CPF ou CNPJ, para registrar e identificar a pessoa física ou 

jurídica que estará recolhendo a receita estadual.   

4 – Referência, que visa registrar e identificar o mês da ocorrência do fato que gerou a 

obrigação do recolhimento da receita.  

5 – Documento de Origem, utilizado para registrar e identificar a existência de outro 

documento de controle ou processo vinculado ao recolhimento, nos casos em que venha 

ocorrer. 

6 – Código da Unidade Gestora ou Código do Município, para registrar e identificar a 

unidade ou órgão responsável pela realização da receita, bem como para registrar e 

identificar o município de residência do ente que vem a recolher a receita. 

7 – Valor Principal, para registrar e identificar o valor originário da obrigação. 

8 – Correção Monetária, para registrar e identificar a parcela referente a esta obrigação 

complementar quando existir. 

9 – Acréscimos Moratórios ou Juros de Mora, para registrar e identificar a parcela 

referente aos acréscimos respectivos quando ocorrer. 
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10 – Multa por Infração, para registrar e identificar o valor correspondente à infração 

cometida por parte do ente responsável pelo recolhimento, quando for o caso. 

11 – Total a Recolher, registra e identifica o somatório valores devidos. 

12 – Número de Série ou Nosso Número, para registrar o número seqüencial do 

documento emitido, cujo objetivo vem a ser a identificação do documento utilizado na 

quitação da obrigação. 

13 – Especificação da Receita, para nomear a receita que está sendo recolhida. 

14 – Nome ou Razão Social, para registrar e identificar pelo nome a pessoa física ou 

jurídica que vai recolher a receita estadual.  

15 – Endereço, Bairro, CEP e Município, para registrar e identificar a residência do ente 

recolhedor da receita.  

16 – Informações complementares, trata-se de um campo multiuso, destinado a registrar 

demais informações necessárias, mas não contidas nos campos já citados.  

 

 

Com relação à emissão do documento de arrecadação por parte do cliente, para quitação 

na rede bancária, a sugestão é que seja aproveitado o modelo já existente para a emissão 

dos documentos de arrecadação das receitas tributárias por parte dos contribuintes, que 

atualmente é executada em ambiente específico na página da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia na Internet. Trata-se de um meio que possibilita um amplo acesso ao 

público interessado, é de simples manuseio e permite rapidez e segurança ao usuário, e 

não menos importante, será disponibilizado em um único local para preenchimento e 

emissão, mantendo uniformidade de procedimentos no tocante às demais receitas.  

 

A inclusão das novas receitas dos demais órgãos públicos neste ambiente, para 

preenchimento e emissão do documento, requer necessárias customizações. É 

recomendável a criação de um espaço específico, mas dentro do mesmo ambiente, para 

a inserção das demais receitas, agrupadas por unidades ou órgãos estaduais, em uma 

disposição que permita ao cliente emissor ter a opção de visualizar todos os códigos de 

receita e sua nomenclatura. Esta escolha individualizada será possível com a 

disponibilização de combos com suas respectivas barras de rolagem.  
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Para uma melhor compreensão desta aplicação, exemplificaremos a solução proposta 

com um pequeno modelo que represente a realidade que se quer chegar. Primeiro será 

criada uma área para emissão dos documentos que contemple as demais receitas não 

tributárias, ou seja, mais um item além dos demais já existentes para atender às receitas 

tributárias. Denominaremos de RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS. 

Vinculados a este item, serão disponibilizado mais quatro atributos como opções 

obrigatórias para preenchimento, formando os sub-itens  abaixo denominados: 

 

1 – PODER   

2 – ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO  

3 – CÓDIGO E DENOMINAÇÃO DA RECEITA 

4 – UNIDADE GESTORA ORIGINÁRIA 

 

Para cada um dos sub-itens mencionados será aposto um “combo” com uma barra de 

rolagem na qual será mostrado todos os dados vinculados a estes, e que servirão como 

opção de escolha única por sub-item, por parte do usuário. Então a título de 

exemplificação teremos o seguinte: 

 

RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS  

 

1 – PODER (Terá uma barra de rolagem com as opções abaixo)  

 

1.1 – Executivo 

1.2 – Legislativo 

1.3 – Judiciário  

 

2 – ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO (Terá uma barra de rolagem com as opções abaixo)  

 

2.1 – Tesouro 

2.2 – Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

2.3 – Universidade Estadual da Bahia - UNEB 

2.4 – Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 
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2.5 – Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia – UESB 

2.6 – Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB 

2.7 – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e   

         Comunicação da Bahia – AGERBA 

2.8 – Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 

2.9 – Departamento de Infra – Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA 

 

3 – CÓDIGO E DENOMINAÇÃO DA RECEITA (Terá uma barra de rolagem com as 

      opções abaixo)  

 

3.1 – 8000-Aluguéis de Bens Imóveis 

3.2 – 8011-Concurso Público 

3.3 – 8012-Aquisição de Edital 

3.4 – 8016-Alienação de Bens Móveis 

3.5 – 8017-Alienação de Bens Imóveis 

3.6 – 8018-Cauções 

3.7 – 8020-Depósitos Administrativos 

3.8 – 8021-Devoluções de Diárias 

3.9 – 8027-Devoluções de Adiantamentos 

 

4 – UNIDADE GESTORA ORIGINÁRIA (Terá uma barra de rolagem com as opções  

       abaixo) 

 

4.1 – Diretoria Administrativa Tributária da Região Norte 

4.2 – Diretoria Administrativa Tributária da Região Sul 

4.3 – Diretoria Administrativa Tributária da Região Metropolitana de Salvador 

4.4 – Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

4.5 – Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

4.6 – Universidade Estadual da Bahia - UNEB  

4.7 – Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia - UESB 

4.8 – Diretoria Geral da SESAB 

4.9 – Diretoria Geral da SEFAZ 
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É importante esclarecer, quando o usuário tem acesso ao ambiente de emissão do 

documento de arrecadação, primeiramente ele define o perfil do documento que 

pretende emitir. Este perfil passa necessariamente pela escolha em cada um dos 

“combos” dos sub-itens: PODER; ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO; CÓDIGO DE 

DENOMINAÇÃO DA RECEITA e UNIDADE GESTORA ORIGINÁRIA, este último 

somente quando exigido. Somente depois de definido este perfil o sistema 

disponibilizará uma nova tela contendo os campos para serem preenchidos com os 

dados da receita, permitindo assim a geração do documento para posterior impressão e 

devido pagamento.  

 

Vale mencionar, como mais um ponto positivo na inserção das receitas das demais 

unidades neste padrão, que os documentos preenchidos e emitidos via Internet já 

disponibilizam um código de barras no padrão FEBRABAN, que vem possibilitar o 

pagamento ou quitação da receita em qualquer banco no território nacional de forma 

presencial, como também de outra forma, acessando a página do banco de escolha do 

interessado diretamente na Internet, para a quitação da obrigação com a comodidade de 

poder ser diretamente na residência do interessado. 

 

Neste contexto, é apropriado mencionar a forma de batimento da arrecadação, que vem 

a ser o confronto diário dos valores contidos nos documentos arrecadados e informados 

à Secretaria da Fazenda por parte dos bancos arrecadadores, com os valores informados 

à Secretaria da Fazenda pelo banco centralizador dos recursos financeiros, com base no 

creditamento dos recursos na conta corrente do tesouro. O modelo apresentado não 

propõe inovação em relação ao “modus operandi” proposto no sistema FIPLAN, pois 

considera tratar-se de um modelo satisfatório e eficiente que atende a contento às 

expectativas do Tesouro. 

 

O que percebemos é um avanço no tocante ao batimento proposto no FIPLAN em 

ralação ao modelo atualmente praticado na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

Nesta última, este processo é executado em área distinta do tesouro estadual, deixando 

este a mercê de possíveis diferenças que porventura venham a ocorrer no batimento, que 
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via de regra, não é incomum, mas são identificadas e registradas para efetivação de 

cobranças para regularização por parte dos bancos arrecadadores e/ou centralizador. Em 

ocorrendo este batimento na área do tesouro, como é o caso do FIPLAN, este, 

preliminarmente já toma conhecimento do problema, se a diferença decorre de repasse 

financeiro a maior ou menor que o devido, ou se ainda falta envio de dados capturados 

nos documentos arrecadados, lhe permitindo executar um controle contábil mais 

preciso, bem como de adotar os procedimentos necessários para a regularização da 

pendência,  

 

Além da execução da receita viabilizada por meio de documento de arrecadação 

emitido, impresso e recolhido na rede bancária, existe também a receita realizada por 

meio de transferências legais e constitucionais, bem como de receita decorrente de 

convênios. No caso desta última, cabendo avaliar quanto a legislação pertinente, se há 

vedação do ingresso do recurso decorrente em uma conta única. 

 

Com relação a receitas decorrentes de convênios, o sistema FIPLAN disponibiliza 

ferramenta ou funcionalidade que permite a transferência dos recursos decorrentes 

destes convênios para a conta única, possibilitando ao gestor do tesouro o devido 

controle, sem, no entanto, interferir na destinação e liberação destes recursos. 

 

Com relação às transferências legais e constitucionais, estas, via de regra, são creditadas 

em contas bancárias específicas, e posteriormente são transferidas por parte do tesouro 

para a conta única. Ocorre que com o advento do sistema FIPLAN, este trouxe o 

conceito de receita integrada, procedimento que consiste no registro e contabilização 

automatizados da receita, no momento em que a carga de dados decorrente desta, é 

lançada no sistema. Vale dizer, que diariamente em ocorrendo ingresso de receita, seja 

de origem tributária ou não tributária por meio dos documentos de arrecadação, os 

arquivos respectivos contendo a carga de dados em padrões previamente definidos, são 

trocados entre os bancos arrecadadores e a Secretaria da Fazenda. Estes arquivos ao 

chegarem ao FIPLAN, são processados automaticamente, e na medida em que o 

programa do módulo de receita FIPLAN identifica cada tipo de receita, estas são 
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contabilizadas e convertidas no padrão orçamentário para efeito de identificação e 

posterior liberação para a alocação devida. 

 

Ocorre que as transferências legais e constitucionais, pela sua importância e valores 

relevantes, necessariamente precisam ter um tratamento de receita integrada, para que 

possam ser contabilizadas, processadas e convertidas no padrão orçamentário, 

objetivando sua identificação para liberação nos mesmo padrão utilizado para o 

processamento das receitas executadas por meio de documentos de arrecadação. 

Semente que, enquanto os demais documentos de arrecadação passam pelos caixas 

bancários para as devidas autenticações ou são autenticados eletronicamente quando 

pagos por meio dos sites bancários na Internet, as transferências legais e constitucionais 

não estão sujeitas a este “modus operandi”, ou seja, elas são liberadas direto em contas 

bancárias transitórias do tesouro estadual.  

 

A sugestão neste caso seria a criação de documentos de arrecadação virtuais para 

acobertar as transferências dos valores das contas transitórias para a conta única, a título 

de transferências constitucionais, de forma que não seja necessária a autenticação 

bancária para comprovar o pagamento. A geração destes documentos de arrecadação 

virtuais seria de exclusiva responsabilidade dos gestores estaduais do tesouro e somente 

estes poderiam emiti-lo, uma vez que não necessitariam ser submetidos ao padrão de 

emissão dos demais documentos. A proposta é também de customização no módulo de 

receita do sistema FIPLAN, de modo que fosse criada uma tela contendo os campos 

para preenchimento dos dados da receita respectiva, de forma que simulasse uma 

emissão de um documento de arrecadação. Após a geração, um comando na própria tela 

de emissão possibilitará a inserção deste documento no ambiente de processamento 

diário da receita integrada, de forma que, quando o sistema processasse a informação 

contida no documento, automaticamente e paralelamente já gerava a carga referente ao 

repasse financeiro com o mesmo valor do documento. Posteriormente, esta receita seria 

contabilizada e convertida no padrão orçamentário para identificação e posterior 

liberação para alocação regulamentar. 
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4.3. ENVOLVIDOS  

 

Na execução da receita, diversos são atores envolvidos neste processo, entretanto, no 

caso específico da proposta de implementação de mudanças voltadas a Destinação de 

Recurso e da execução da receita com premissa em uma Conta Única, podemos 

identificar como usuários afetados diretamente no processo os seguintes atores: 

 

a) A Sociedade na medida em que os recursos que ingressam nos cofres 

públicos poderão ter um gerenciamento mais preciso, propiciando 

melhoria no controle na alocação dos recursos, aliada a uma conseqüente 

transparência nas informações.  

b) A Superintendência de Administração Financeira, representada por suas 

diretorias do Tesouro e da Contabilidade Pública, abrangendo as 

respectivas gerências, na medida em que poderão disponibilizar de 

ferramentas e meios que possibilitem o uso mais preciso e racional dos 

recursos. 

c) As Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras que deverão sofrer 

impacto, na medida em que serão exigidas, além de ter papel ativo no 

processo de execução da despesa, via recebimento e disponibilização dos 

recursos financeiros orçamentários.   

d) As unidades da administração indireta: autarquias, fundações, fundos, 

empresas estatal dependente, que tenham contas bancárias diversas e 

independentes para controle das suas disponibilidades financeiras, terão 

que transferir o montante da arrecadação dos seus recursos próprios para 

conta única.  

e) As unidades dos Poderes Legislativo e Judiciário, aderindo às diretrizes 

da conta única, deverão ser atores importantes neste modelo, registrando 

importante quebra de paradigma.    

 

 

4.4. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
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O êxito deste projeto tem uma relação direta com a assunção de responsabilidades por 

parte de alguns atores na execução das etapas do trabalho. Primeiramente, com base em 

uma realidade já existente na condução do processo que visa a implantação do sistema 

FIPLAN nas Secretarias da Fazenda e do Planejamento do Estado da Bahia, destacamos 

as duas equipes, que neste momento são responsáveis pela preliminar etapa de estudos, 

pesquisas, reuniões, e demais ações relacionadas ao conhecimento, desenvolvimento e 

implantação do sistema. 

 

No tocante a equipe que trata dos negócios relacionados à Secretaria da Fazenda, que 

foca mais proximamente as funcionalidades que estão sendo propostas neste projeto de 

intervenção, mencionamos o caráter da responsabilidade a ser assumido por parte dos 

funcionários que atuam nos módulos de competência da SEFAZ. Este negócio foi 

subdividido em quatro módulos ou agrupamentos de trabalho, cada um com o seu grupo 

de pessoas, que opera de forma independente no tocante aos processos específicos de 

cada módulo, mas que estão em constante troca de informações no tratamento de temas 

que envolvem interseção nos módulos. Ocorre também uma troca de informações, 

visando a transmissão de conhecimentos necessários, tendo como foco o nivelamento de 

conhecimentos, vez que esta divisão do trabalho objetiva uma condução objetiva e 

racional na sua execução, e não um conhecimento estanque por grupo.  

 

Os módulos foram subdivididos por funcionalidades afins, e foram agrupados da 

seguinte forma:   

- Módulo de Execução da Receita 

- Modulo de Execução da Despesa 

- Módulo de Programação Financeira 

- Módulo de Pagamento 

- Módulo Contábil 

 

Portanto, os gestores juntamente com o pessoal que opera os negócios destes módulos 

nesta fase, considerando que participam de forma menos ou mais intensa de ações que 

tem correlação com as funcionalidades demandadas, são atores responsáveis neste 

projeto.  
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Em uma segunda etapa, traduzida como fase de implementação do sistema, 

considerando que as funcionalidades já foram desenvolvidas, testadas e homologadas, e 

que estão de acordo com as especificações definidas por parte dos gestores, devemos 

eleger com uma responsabilidade compartilhada, os atores representados pelas seguintes 

unidades:  

 

A Superintendência de Administração Financeira, representada por suas diretorias, do 

Tesouro e da Contabilidade Pública, abrangendo as respectivas gerências, na condição 

de usuárias centralizadoras da ferramenta disponibilizada, podendo inclusive ser 

atribuída uma responsabilidade maior por ser gestora principal do sistema. 

 

As Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras que deverão sofrer impacto ao ter que 

operar um novo sistema com novas funcionalidades, tendo o compromisso de ter que se 

adequar a uma nova realidade, onde serão exigidas por ter papel indispensável no 

processo de execução da despesa, por meio de recebimento e disponibilização dos 

recursos financeiros.   

 

As unidades da administração indireta: autarquias, fundações, fundos, etc, que possuam 

contas bancárias diversas, até então independentes no controle das suas disponibilidades 

financeiras, terão a responsabilidade em operar um novo sistema, onde será regra a 

prática diária de transferência da arrecadação dos seus recursos próprios para uma conta 

única centralizadora, antes de terem esta disponibilidade para a realização do seu gasto.  

 

 

4.5. LIMITAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES 

 

No contexto do presente trabalho é importante esclarecer, até por que ficou patente ao 

analisarmos todo o seu conteúdo, que existe uma limitação de escopo no tocante a 

abrangência total das funcionalidades que foram abordadas. É preciso registrar e deixar 

claro, que a Destinação de Recursos como também a implementação de um Modelo de 

Caixa Único para o Estado, embora perpassem tanto os aspectos intrínsecos e 
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atribuições relacionados à execução da receita, com também da execução da despesa, 

este trabalho não tratará nas funcionalidades apresentadas, das atribuições 

correlacionadas à execução da despesa. Sua proposta, em todo este universo que 

abrange a execução orçamentária e financeira estadual, resume-se assim, às atribuições 

relativas à realização da receita, considerando que seu foco restringe-se somente a esta 

vertente.  

 

 

5. CRONOGRAMA E RECURSOS  

 

Esta proposta visa para o seu atingimento, proceder as devidas customizações relativas 

às mudanças no Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças – 

FIPLAN, de forma que este sistema quando no estágio de homologação para 

implantação e uso por parte de todas a Unidades Orçamentárias e Gestoras, já 

disponibilize as funcionalidades previstas, de acordo com as especificações e 

detalhamento de requisitos predefinidos por parte dos respectivos gestores.   

   

Considerando serem as mudanças propostas, funcionalidades que deverão ser 

incorporadas ao Sistema FIPLAN, e que deverão impactar de alguma forma a 

operacionalização dos seus módulos respectivos, que contemplam: a previsão da receita 

e execução da receita, a previsão da despesa e execução da despesa, a programação 

financeira aliada à contabilização de todo o processo, o cronograma de execução das 

mudanças propostas neste trabalho, deverá seguir o mesmo cronograma para o 

desenvolvimento do FIPLAN, cuja implantação está programada para o exercício de 

2012 no tocante aos módulos vinculados a Secretaria do Planejamento, por conter o 

orçamento anual, e para o exercício de 2013 com referência aos módulos vinculados a 

Secretaria da Fazenda que são de execução.  

 

Segue um quadro detalhado contendo o prazo programado para a realização das etapas, 

com base em um planejamento executado de forma a abranger as funcionalidades de 

forma integrada, com os módulos respectivos, tendo como meta a conclusão do projeto 

FIPLAN. 



 

 

47

 

 

 Atividade           /            Período 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Estudos e levantamentos da 
proposta, dos dados específicos e 
quantificáveis 

X X 
        

2 
Pesquisar e compartilhar junto aos 
agentes envolvidos com as novas 
funcionalidades 

X X         

3 
Elaboração de mapa analítico 
contemplando as modificações e 
funcionalidades propostas 

 X         

4 
Pré-adequação do módulo de 
execução da receita  X X        

5 
Especificação de requisitos da 
execução da receita   X        

6 
Detalhamento de requisitos da 
execução da receita   X X       

7 
Implementação do módulo de 
execução da receita     X      

8 
Teste integrado da execução da 
receita     X      

9 
Homologação do módulo de 
execução da receita      X     

10 Piloto SEFAZ      X X    

11 Implantação SEFAZ       X X   

 

 

 

Realizando uma análise sobre os custos incorridos e que serão imputados ao projeto, na 

implantação das funcionalidades relativas à Destinação de Recurso e modelo de Conta 

Única para o Tesouro Estadual, é pertinente mencionar que estas inovações estão 

inseridas como parte de macro-processos que comporão módulo de execução receita, 

mas que também perpassam outros módulos do FIPLAN. Com esta perspectiva, uma 

proposta precisa para alocação dos custos na elaboração das funcionalidades citadas, 
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por certo não deverá retratar com total precisão a realidade que se pretende, vez será 

mensurado com base em uma premissa de proporcionalidade. 

 

Sendo assim, para efeito de mensuração dos custos, vamos considerar uma proporção 

de três recursos que foram alocados no módulo de execução da receita. Um líder do 

projeto para coordenar as atividades. Um recurso para desenvolver atividades voltadas 

à área de tecnologia da informação Mais um para atuar no fluxo de processos e 

métodos de procedimento. Uma proporção do tempo e horas trabalhadas por recurso foi 

dimensionada de forma a realizar a construção proposta, no tempo programado para a 

sua conclusão. Então teremos: 

 

Perfil Profissional Quantidade de Horas Preço da Hora Preço Total 

Lider de Projetos                               6.048  92,01        556.476,48  

Analista de Sistemas V                                8.064  77,80        627.379,20  

Analista de Sistemas IV                                8.064  62,29        502.306,56  

Total         1.686.162,24  
 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A responsabilidade fiscal tornou-se tema recorrente no ambiente público no decorrer 

deste primeiro decêndio dos anos 2000, principalmente pela consolidação de 

dispositivos legais que já vinham ao encontro de princípios demandados por parte da 

sociedade, tendo em vista a falta de limites vivenciada e refletida nas ações de 

responsabilidade do administrador público.   

 

Vale salientar que a área financeira da Secretaria da Fazenda nos últimos anos, vem 

despendendo maior atenção aos seus processos, cuja atuação é pautada cada vez mais 

não só na base legal, como também, em um embasamento teórico do que existe de 
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aderente na literatura à realidade pública, no sentido de cumprir o seu relevante papel. 

Razão por que, vem buscando constantemente implementar técnicas que visem 

melhorar a qualidade da prestação dos seus serviços, com uma diretriz voltada para a 

observação continuada dos seus processos, visando direcioná-los sempre à obtenção de 

melhores resultados.  

 

Este trabalho não vislumbra ou ambiciona oferecer soluções para todas as mazelas 

decorrentes da escassez de controles que repercutem na responsabilidade fiscal, cuja lei 

nº 101 com o objetivo de melhor ordenar esta matéria, foi aprovada no mês de maio do 

ano 2000. Entretanto, este trabalho, objetiva fornecer subsídios que deverão viabilizar 

um melhor controle da receita pública e sua relação com a despesa, mais 

especificamente no tocante a sua execução, por meio de implementação das 

funcionalidades já mencionadas.  

 

A mudança ora proposta é perfeitamente factível e viável, tanto do ponto de vista 

técnico, considerando inclusive o custo benefício decorrente das adequações a serem 

realizadas no sistema FIPLAN, a ser implantado nas Secretarias da Fazenda e 

Secretaria de Planejamento, como também no tocante a operacionalização destas 

funcionalidades, por parte dos gestores e usuários, tanto no ambiente da 

Superintendência Financeira, incluindo as Diretorias do Tesouro e de Contabilidade, 

como das Unidades Gestoras e Orçamentárias do todo o Estado. 

 

A elaboração definitiva deste projeto de intervenção foi complementada com 

informações mais detalhadas, contendo definições relativas a este novo desenho, que 

deverá por certo operar tendo como premissa a integração sistêmica da execução das 

receitas, quando esta for realizada por qualquer unidade ou órgãos do Estado. Foi feita 

uma abordagem particularizada da forma como poderão ser geridos os processos na 

área financeira do tesouro, e suas interações com as demais áreas afins, que esta oferece 

suporte na condição de supridora de informações e recursos. 

 

Com relação aos investimentos a serem realizados, no tocante a aquisição de 

equipamentos de informática, microcomputadores, impressoras e aplicações, bem como 
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um programa de treinamento que deverá ter com público alvo o pessoal que já opera a 

execução orçamentária do Estado, estes custos já estão incorporados ao Projeto 

FIPLAN, independente das inovações a serem implantadas. Vale dizer, que os custos 

incorridos exclusivamente para a modificação proposta ora apresentada, deverão incidir 

somente no estágio de construção do modelo, ou customização do sistema FIPLAN. 

Observando que já existe uma equipe montada atuando com este propósito na 

adequação de outras funcionalidades, que não as mencionadas. Portanto este custo 

adicional seria diluído ao custo total que será incorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

51

 

 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
 
OLIVEIRA,R.F. Responsabilidade Fiscal. Editora Revista dos Tribunais, 2001. 

 
ALBUQUERQUE, C.; MEDEIROS,M.; FEIJÓ,P.H. Gestão de Finanças Públicas. 
Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira 
com Responsabilidade Fiscal. Editora Gestão Pública, 2008. 
 
TOLEDO, JR.F.C.; ROSSI,S.C. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. Editora 
NDJ  Ltda, 2005. 
 
GOVERNO DA BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA. Parâmetros para uma 
Gestão Fiscal Responsável. SEFAZ, 2000. 
 
MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. VOLUME - I 
Tesouro Nacional. STN, 2009. 
 
MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS. VOLUME – II Tesouro Nacional. 
STN, 2009. 
 
MANUAL DE RECEITA NACIONAL. Ministério da Fazenda. 2008. 
 
RECEITAS PÚBLICAS MANUAL DE PROCEDIMENTOS. Ministério da Fazenda. 
2007. 
 
Secretaria do Tesouro Nacional 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ 
 
Conta Única do Tesouro Nacional 
https://gestaomanualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020305 
 
Impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a Contabilidade Pública 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/773261.PDF 


