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RESUMO 

 

O estudo teve como propósito avaliar o planejamento orçamentário de sete 
municípios do extremo-oeste paranaense, sendo eles: Entre Rios do Oeste, 
Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e 
Quatro Pontes, no ano de 2014. Com a finalidade de quantificar a assertividade das 
receitas previstas para as arrecadadas e as despesas iniciais para as empenhadas. 
A fundamentação teórica alude ao planejamento, aos instrumentos utilizados para a 
elaboração orçamentária, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e o Balanço 
Orçamentário. Ainda, aborda as receitas públicas e as despesas, ambas ramificadas 
entre correntes e de capital. A pesquisa descritiva foi utilizada como metodologia, 
ainda foi empregada a pesquisa documental e bibliográfica, os dados foram 
extraídos do Anexo 12 – da Lei n° 4320/1964 - Balanço Orçamentário, documento 
apresentado pelas prefeituras municipais ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE). A análise apresentou, no contexto geral, resultados satisfatórios 
acerca do planejamento orçamentário de receitas e despesas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Assim como as diversas áreas de atuação da Contabilidade, a Contabilidade 

Pública é essencial para o controle, a transparência e o planejamento, nesse caso, 

das ações governamentais. Esta última característica é de grande valia para o 

orçamento público, pois a sua eficaz elaboração é essencial, para que as demandas 

da sociedade sejam atendidas na sua plenitude. Diante disso, a pesquisa explora 

como tema a Análise da Assertividade do Planejamento Orçamentário Público no 

ano de 2014. O problema estudado é acerca de qual a assertividade do 

planejamento orçamentário nos municípios de Entre Rios do Oeste, Marechal 

Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Quatro 

Pontes? 

O objetivo é avaliar a assertividade do planejamento orçamentário municipal. 

Para atender a esse objetivo geral, o mesmo foi desdobrado nos seguintes objetivos 

intermediários: Descrever o processo de planejamento do orçamento público; 

esclarecer os instrumentos utilizados como o Plano plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamento Anual (LOA) que devem ser 

desenvolvidas para o alcance do exposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

apresentar o balanço orçamentário, suas receitas e suas despesas.   

A pesquisa se legitima por aludir ao orçamento público, mais pontualmente na 

demonstração do planejamento do orçamento.  A Contabilidade é uma ferramenta 

para tomada de decisões, que serve de embasamento para o planejamento, seja de 

pequenas e/ou grandes empresas, bem como para a administração pública. Essa 

ramificação apresenta ferramentas com o mesmo propósito, como o planejamento 

do orçamento, que vem de acordo com a premissa de planejar/elaborar ações da 

gestão governamental. Araújo e Arruda (2009) afirmam que o orçamento é o 

principal instrumento para esboçar ações públicas, contribuindo ainda na estimativa 

do valor a ser arrecadado e na definição dos gastos. 

Além disso, o Brasil vivencia momentos de manifestações, sobretudo na 

reivindicação do adequado gerenciamento dos recursos. Diante disso, compreender 
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as diretrizes propostas pelos gestores públicos é imprescindível para o entendimento 

de ações realizadas em nossa sociedade. E toda e qualquer instabilidade 

econômica, é refletida prontamente na riqueza pública. 

 

1  METODOLOGIA EMPREGADA 

  

A pesquisa é constituída em dois momentos, teórica e prática. O primeiro 

momento, o desenvolvimento teórico, realizou-se a partir de livros, páginas da 

internet, leis orçamentárias, e periódicos referentes à área de estudo, no caso a 

Contabilidade Pública. Na parte prática, executou-se uma análise dos balanços 

orçamentários, confrontando o orçamento planejado e realizado, dos sete 

municípios, verificando as variações de receitas e despesas.  

Após a análise dos balanços orçamentários finalizada, no laboratório de 

informática da Faculdade Luterana Rui Barbosa (FALURB), sucedeu-se a 

interpretação dos mesmos para demonstrar a eficácia do planejamento orçamentário 

público, conforme objetivos definidos. 

 

2 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

 

O planejamento está presente em toda a história da humanidade, desde a 

vivência do homem nas primeiras civilizações. A elaboração do orçamento realizado 

pelos órgãos governamentais representa uma ação rudimentar, ou seja, um 

instrumento antigo, conhecido por estar inserido no planejamento na execução das 

suas finanças.  (CARVALHO, 2010). 

 

Os processos de planejamento e orçamento assumiram, a partir do 
exercício de 2000, uma feição especial. A nova concepção de Estado, 
aliado à abordagem crítica da experiência acumulada nessa área, e ainda 
ao advento da Lei de Responsabilidade Fiscal deram ensejo a que se 
introduzisse uma maneira diferente de pensar o planejamento e a 
orçamentação. (JUND, 2006, p. 88). 
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 O orçamento público está ligado ao planejamento dos recursos obtidos pelos 

órgãos públicos, com o intuito de assegurar as demandas que a sociedade 

necessita. De acordo com Carvalho (2010, p. 28,29), “[...] é inconcebível a 

elaboração de um orçamento desvinculado de um sistema de planejamento, ou seja, 

planejamento e orçamento devem estar em estrita consonância”. 

Com fidelidade ao princípio da legalidade, o orçamento no setor público é 

disposto como peça fundamental no planejamento público assim como jurídico-

contábil, o planejamento orçamentário é visto como a previsão de receitas e de 

despesas a serem realizadas. (ASSUMPÇÃO, 2012). 

 O planejamento resulta da responsabilidade do governo prezar pelo bem 

estar de todos. Para alcançar tal objetivo, são utilizadas ferramentas de 

planejamento e programa de atividades, encontradas no sistema de planejamento 

integrado. (KOHAMA, 2013). 

 

A LRF, que tem como pressuposto o equilíbrio das contas públicas, 
enfatizou a integração de três instrumentos (PPA, LDO e LOA) e ratificou a 
necessidade de planejamento, controle, transparência e responsabilização 
na administração pública, e, corroborando o processo de planejamento. 
(ANDRADE, 2008, p. 5).  

 

2.2 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

 

Kohama (2013), afirma que o planejamento orçamentário no Brasil, utiliza os 

seguintes instrumentos: Plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de 

Orçamentos Anuais.  

De acordo com Andrade (2008), para o planejamento orçamentário municipal 

são utilizados instrumentos interligados, PPA, LOA e LDO, o plano plurianual tem a 

finalidade de orientar o governo, deve constar no mesmo todas as obras a serem 

feitas no período citado, sem deixar de lado as de natureza continua, ligadas a 

educação e saúde. Seu período de vigência é de quatro exercícios financeiros, seu 

período inicia no segundo ano de mandato do prefeito atual até o primeiro ano de 

mandato do prefeito subseqüente, assim impedindo a descontinuidade das ações de 

governo.  
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O plano plurianual é um plano de médio prazo, através do qual procura-se 
ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e 
metas fixados para um período de quatro anos, ao nível do governo federal, 
e também de quatro anos ao nível dos governos estaduais e municipais. 
(KOHAMA, 2013, p. 41). 

 

Tendo por base o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, trata de um 

planejamento de curto prazo, que tem por objetivo formar as metas e as prioridades, 

que servirão de base para a sua elaboração. 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (BRASIL, 
2015a). 

 

Porém, a LRF cita que devem acompanhar a LDO os Anexos de Metas 

Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais. Entre outros os Anexos de Metas Fiscais 

deverá conter metas anuais em valores correntes e constantes relativos à receita, a 

despesa, resultado nominal e primário, e a dívida consolidada líquida, para o 

exercício a que se referir e os dois seguintes, ou seja, por três anos. 

 

No ano de 2000, em decorrência da publicação da Lei Complementar n° 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a LDO teve suas 
finalidades ampliadas. Novas e importantes atribuições foram dadas a este 
instrumento, sendo uma delas o estabelecimento de regras que visam 
garantir o equilíbrio e o ajuste das contas públicas (gestão fiscal 
responsável). (ANDRADE, 2008, p. 5).  

 

A LOA cumpre no exercício anual, metas e diretrizes de acordo com o 

planejamento do PPA, e, em conformidade a LDO e LRF. Nela, o órgão público 

prevê o recolhimento das receitas e fixa a consumação de despesas, como citado 

acima, naquele ano, esses dados são encontrados no balanço orçamentário. Essa 

elaboração de orçamento vem de encontro com o funcionamento da administração 

pública, como também a realização das demandas da sociedade. (CARVALHO, 

2010). 
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A LOA é revestida por atos formais, prevendo as receitas e fixando as 
despesas que potencialmente serão realizadas no período de um ano. É 
uma lei autorizada e não impositiva, uma vez que o gestor de cada 
orçamento tem a faculdade de realizar ou não as despesas nela contidas. 
(ANDRADE, 2008, p. 144). 

 

Ainda Carvalho (2010), afirma que a LOA tem prazo, coincidentemente, ao ano 

civil, tendo início no dia 1° de janeiro a 31 de dezembro. A mesma tem um ciclo, 

iniciando pela sua elaboração do projeto de lei pelo executivo, logo após é 

encaminhada ao poder legislativo, onde o mesmo aprecia e aprova, retornando ao 

poder executivo para sanção e execução, por fim seu acompanhamento e avaliação. 

Segundo Andrade (2008), os prazos referentes ao encaminhamento e 

aprovação dos projetos de lei PPA, LDO e LOA dos municípios, normalmente são 

definidos em suas leis orgânicas. Porém os municípios não têm competência para 

legislar sobre direito financeiro e não deveriam prever prazos para tais atos. 

Conforme define o artigo 24 da Constituição Federal. Entretanto, não há uma 

definição de prazos aplicáveis a encaminhamento e aprovação desses atos, até que 

esses prazos sejam aprovados por lei suplementar federal. Por isso a utilização da 

Lei Orgânica. 

No entanto, Andrade (2008), ainda salienta que naquele município em que a 

Lei Orgânica ou outra legislação não aborda tais prazos, recomenda-se a aplicação 

das regras do inciso 2° do art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Todos os projetos de lei serão elaborados pelo Poder Executivo e 

encaminhados ao Poder Legislativo, para o apreço do mesmo e aprovação, logo 

após a aprovação, o Poder Executivo sanciona. Sendo que o PPA deve ser 

elaborado e encaminhado, no primeiro ano de gestão, até o dia 30 de agosto. A LDO 

deve ser planejada e encaminhada até o dia 15 de abril de cada ano. Já a LOA deve 

ser elaborada e encaminhada até o dia 30 de agosto de cada ano. 

 

3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
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 Na contabilidade em geral os balanços são instrumentos fundamentais, pois 

os mesmos apresentam a apuração de dados de um determinado período. Sua 

principal característica é conter um quadro com duas seções. 

 

Balanço é uma palavra oriunda do latim bis lanx, que quer dizer “dos dois 
lados”, significando os pratos de uma balança, onde se observa uma 
compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se 
queira medir do outro, buscando equilíbrio. (KOHAMA, 2013, p. 271). 

 

 Segundo Carvalho (2010), assim como as demais áreas que estão inseridas 

na contabilidade, a pública utiliza-se dos balanços para demonstrar o cenário 

econômico-financeiro do órgão público. Esses balanços são utilizados na análise e 

no controle do mesmo, pois a partir deles pode-se verificar a resultância da origem 

dos recursos e a aplicação dos mesmos pelos órgãos governamentais.  

O Balanço Orçamentário faz parte destes balanços, sendo de grande valia 

para a organização governamental, pois o mesmo aborda um conjunto de 

informações referentes ao orçamento planejado, suas alterações e sua execução. E 

tem como objetivo apresentar os resultados gerais do exercício para ciência da 

sociedade e de órgãos fiscalizadores.  

 

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias 
por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas 
alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e 
discriminar: (a) as receitas por fonte (espécie); (b) e as despesas por grupo 
de natureza. (BRASIL, 2013, p. 7). 

 

3.1 RECEITAS E DESPESAS 

 

As receitas públicas, de maneira geral, são compostas por todos os 

recolhimentos feitos aos cofres públicos para manter as despesas públicas. Existem 

dois tipos de receitas públicas, a Receita Corrente e a Receita de Capital. 

 

São receitas correntes 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. (BRASIL, 2015b). 
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 As Receitas de Capital também resultam no aumento das disponibilidades 

financeiras, além de ser mecanismo de financiamento dos programas e ações do 

orçamento, com objetivo de alcançar êxito nas ações públicas. A sua diferença para 

a Receita Corrente, é que a mesma não provoca qualquer tipo de mudança ao 

Patrimônio Líquido. (BRASIL, 2013). 

Além das contas de receita, o balanço orçamentário apresenta as despesas, 

que por sua vez são subdividas entre despesas correntes e despesa de capital. As 

mesmas são constituídas pelo conjunto de gastos previstos em lei orçamentária ou 

em lei especial. Tendo como objetivo a execução do andamento dos serviços 

públicos. (JUND, 2006). 

As despesas correntes são aquelas utilizadas para o funcionamento dos 

órgãos públicos. Nela, estão inseridas as Despesas com Pessoal que são as de 

natureza salarial; Juros e Encargos de dívida; a aquisição de material de consumo, 

diárias, e contratações temporais são exemplo de Outras Despesas Correntes. 

Essas despesas não alteram para execução de um bem de capital. (KOHAMA, 

2013). 

As despesas de capital são as diretamente ligadas à contribuição de um bem 

de capital. Como as despesas de Investimento, de Inversões Financeiras e de a 

Amortização das dívidas. (CARVALHO, 2010). 

 

4 ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS 

 

 Os municípios estudados possuem características em comum, pois todos 

foram colonizados pela Empresa Colonizadora Rio Paraná SA - Maripá. As 

semelhanças são observadas desde suas ocupações, já que os sete municípios 

tiveram suas terras colonizadas por migrantes advindos do sul do país. Além disso, 

todos têm como sua base econômica forte à agricultura, contam com uma grande 

produção de grãos, propriedades rurais bem estruturas, de grande a pequeno porte. 

Essa força da zona rural ainda pode ser vista pela diversidade dos segmentos de 
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culturas, sendo elas destinadas a piscicultura, avicultura, suinocultura, produção 

leiteira, produção bovina, entre outras.  

 Ainda os municípios são conhecidos pelo forte apelo turístico, com festas 

típicas conhecidas nacionalmente. Além de terem uma preocupação com o meio 

ambiente, desenvolvendo projetos visando à sustentabilidade. 

 Na continuidade são analisadas tabelas encontradas em anexo, diante de 

informações disponibilizadas pelas prefeituras, através do Balanço Orçamentário 

2014 – Anexo 12 Lei 4320/1964, as receitas e despesas. 

 A tabela abaixo apresenta os números do Município de Entre Rios do Oeste, 

pode-se observar que o mesmo arrecadou mais do que previsto na receita 

corrente e teve também uma maior despesa tanto na despesa corrente, quanto na 

despesa de capital. 

 

Tabela 1 – Valores de Receitas e Despesas: Entre Rios do Oeste. 

ANO 2014 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA % 

Receita Corrente R$ 20.034.850,00 R$ 23.095.714,45 R$ 3.060.864,45 115% 

Receita de 
Capital R$   3.137.500,00 R$   3.005.730,38 R$ (131.769,62) 95% 

Receita Total R$ 23.172.350,00 R$ 26.101.444,83 R$ 2.929.094,83 113% 

     

ANO 2014 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESA 
EMPENHADA DIFERENÇA 

% 

Despesa 
Corrente R$ 18.306.356,25 R$ 20.176.681,86 R$ 1.870.325,61 

110% 

Despesa de 
Capital R$   4.671.493,75 R$   6.410.201,09 R$ 1.738.707,34 137% 

Despesa Total R$ 22.977.850,00 R$ 26.586.882,95 R$ 3.609.032,95 116% 

     

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

 O Município de Marechal Cândido Rondon teve um acréscimo na arrecadação 

da receita como também na despesa, ambas correntes. E um decréscimo na receita 

e despesa de capital. 

 

Tabela 2 – Valores de Receitas e Despesas: Marechal Cândido Rondon. 

ANO 2014 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA % 

Receita Corrente R$ 99.444.370,00  R$ 109.680.049,02  R$ 10.235.679,02  110% 

Receita de R$ 10.575.630,00  R$ 7.989.928,07  R$(2.585.701,93) 76% 
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Capital 

Receita Total R$ 110.020.000,00  R$ 117.669.977,09  R$ 7.649.977,09  107% 

     

ANO 2014 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESA 
EMPENHADA DIFERENÇA 

% 

Despesa 
Corrente R$ 88.252.775,00  R$ 96.192.049,57  R$ 7.939.274,57  109% 

Despesa de 
Capital R$ 16.721.430,00  R$ 13.731.080,58  R$ (2.990.349,42) 82% 

Despesa Total R$ 104.974.205,00  R$ 109.923.130,15  R$ 4.948.925,15  105% 

     

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

 O Município de Maripá atingiu uma ótima assertividade tanto na receita 

corrente, quanto na despesa de corrente e despesa de capital. Já a receita de 

capital arrecadou menos que o previsto. 

 

Tabela 3 – Valores de Receitas e Despesas: Maripá. 

ANO 2014 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA % 

Receita Corrente R$ 21.203.954,48  R$ 21.106.096,43  R$ 97.858,05  100% 

Receita de 
Capital R$  5.126.472,50  R$  1.796.741,64  R$ 3.329.730,86  35% 

Receita Total R$ 26.330.426,98  R$ 22.902.838,07  R$ 3.427.588,91  87% 

     
ANO 2014 

DOTAÇÃO INICIAL 
DESPESA 

EMPENHADA DIFERENÇA 
% 

Despesa 
Corrente R$ 17.288.400,00  R$ 17.181.346,11  R$ 107.053,89  99% 

Despesa de 
Capital R$   5.228.600,00  R$   5.541.693,38  R$ (313.093,38) 106% 

Despesa Total R$ 22.517.000,00  R$ 22.723.039,49  R$ (206.039,49) 101% 

     

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
 

 O Município de Mercedes obteve excelente resultado na receita corrente, 

atingindo o 100%. Mas na receita de capital teve uma pequena oscilação para 

menos do previsto e na despesa de capital houve um maior valor em despesa. 

 

Tabela 4 – Valores de Receitas e Despesas: Mercedes. 

ANO 2014 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA % 

Receita Corrente R$ 20.708.726,22  R$ 20.733.375,26  R$      24.649,04  100% 

Receita de 
Capital R$   4.044.275,78  R$   2.086.682,35  R$ 1.957.593,43  52% 

Receita Total R$ 24.753.002,00  R$ 22.820.057,61  R$ 1.932.944,39  92% 
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ANO 2014 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESA 
EMPENHADA DIFERENÇA 

% 

Despesa 
Corrente R$ 16.212.986,20  R$ 17.925.037,33  R$ 1.712.051,13  111% 

Despesa de 
Capital R$   1.419.350,00  R$   3.862.791,06  R$ 2.443.441,06  272% 

Despesa Total R$ 17.632.336,20  R$ 21.787.828,39  R$ 4.155.492,19  124% 

     

Fonte: Dados de Pesquisa (2015). 

 

 O Município de Nova Santa Rosa obteve oscilações consideradas tanto na 

receita de capital, quanto na despesa de capital, ambas para mais. Já na receita 

corrente e despesa corrente tiveram uma variação a menor, mas não com uma 

grande diferença. 

 

Tabela 5 – Valores de Receitas e Despesas: Nova Santa Rosa. 

ANO 2014 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA % 

Receita Corrente R$ 21.950.000,00  R$ 21.335.918,29  R$ (614.081,71) 97% 

Receita de 
Capital R$        70.000,00  R$      735.619,27  R$  665.619,27  1051% 

Receita Total R$ 22.020.000,00  R$ 22.071.537,56  R$    51.537,56  100% 

     

ANO 2014 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESA 
EMPENHADA DIFERENÇA 

% 

Despesa 
Corrente R$ 19.412.070,00  R$ 18.112.787,94  R$(1.299.282,06) 93% 

Despesa de 
Capital R$   1.384.430,00  R$   5.868.931,44  R$ 4.484.501,44  424% 

Despesa Total R$ 20.796.500,00  R$ 23.981.719,38  R$ 3.185.219,38  115% 

     

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

O Município de Pato Bragado apresenta aumento em todas as receitas e em 

todas as despesas daquilo que foi previsto. A considerar a despesa de capital 

onde obteve uma diferença maior. 

 

Tabela 6 – Valores de Receitas e Despesas: Pato Bragado. 

ANO 2014 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA % 

Receita Corrente R$ 24.507.000,00  R$ 26.568.749,27  R$ 2.061.749,27  108% 

Receita de 
Capital R$   1.228.000,00  R$   1.860.021,95  R$    632.021,95  151% 
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Receita Total R$ 25.735.000,00  R$ 28.428.771,22  R$ 2.693.771,22  110% 

     

ANO 2014 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESA 
EMPENHADA DIFERENÇA 

% 

Despesa 
Corrente R$ 22.160.300,00  R$ 22.620.976,04  R$     460.676,04  102% 

Despesa de 
Capital R$   3.451.700,00  R$   5.487.478,59  R$ (2.035.778,59) 159% 

Despesa Total R$ 25.612.000,00  R$ 28.108.454,63  R$ (2.496.454,63) 109% 

     

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

O Município de Quatro Pontes demonstra também um aumento em todas as 

receitas e despesas. Principalmente na receita de capital e na despesa de capital, 

onde obteve uma diferença notória. 

 

Tabela 7 – Valores de Receitas e Despesas: Quatro Pontes 

ANO 2014 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA % 

Receita Corrente R$ 13.749.707,95  R$ 14.689.121,58  R$   939.413,63  107% 

Receita de 
Capital R$        42.000,00  R$   2.119.207,16  R$ 2.077.207,16  5045% 

Receita Total R$ 13.791.707,95  R$ 16.808.328,74  R$ 3.016.620,79  121% 

     

ANO 2014 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESA 
EMPENHADA DIFERENÇA 

% 

Despesa 
Corrente R$ 12.806.136,49  R$ 13.306.769,14  R$   500.632,65  104% 

Despesa de 
Capital R$      836.300,00  R$   5.116.609,71  R$ 4.280.309,71  612% 

Despesa Total R$ 13.642.436,49  R$ 18.423.378,85  R$ 4.780.942,36  135% 

     

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

 Abaixo o quadro 01 retrata o percentual atingido por todos os munípios de 

uma maneira ampla, totalizando a receita e a depesa. 

 

Quadro 01 - % de assertividade do planejamento do orçamento no ano de 2014 

Município Receita Despesa Média do orçamento 

Entre Rios do Oeste 113% 116% 115% 

Marechal Cândido 
Rondon 107% 105% 106% 

Maripá 87% 101% 94% 
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Mercedes 92% 124% 108% 

Nova Santa Rosa 100% 115% 108% 

Pato Bragado 110% 109% 110% 

Quatro Pontes 121% 135% 128% 

Média 104% 115% 110% 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Pode-se observar uma oscilação quando os municípios são observados 

individualmente. Um dos casos é do Município de Quatro Pontes que teve um desvio 

a maior nas receitas e nas despesas. Os fatores primordiais foram o previsto para a 

receita de capital e na despesa de capital, que ficaram muito aquém do executado. 

Sobre a receita de capital, deve-se salientar que todos os municípios tiveram 

dificuldades nessa receita, pois através dela advêm recursos estaduais e federais e 

os mesmos podem não chegar à sua totalidade prevista ou muitas vezes ultrapassá-

la. Já considerando as despesas de capital, deve-se atentar que como o município 

não se anteviu a arrecadação a maior na receita de capital, a previsão para a 

despesa de capital também teria essa discrepância.  

Os municípios que atingiram a melhor média em comparação da previsão ao 

que foi arrecadado quando se fala em receitas e, daquilo que foi proposto 

inicialmente para empenhada, quando se trata de despesas, foram Marechal 

Cândido Rondon e Maripá. O primeiro tendo um desvio de 6% para cima e o 

segundo atingindo uma variação de também 6% para baixo, ou seja, alcançando 

106% e 94% respectivamente. 

Num contexto geral os municípios apresentam um planejamento 

consideravelmente satisfatório. Já que a média da receita chega a 104%, apenas 

4% a mais e a média da despesa alcança 15% a maior, totalizando 115%.  E essa 

assertividade impacta de forma positiva, pois a correta gestão dos recursos traz 

benefícios à população, indo de encontro com as necessidades da sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com base nessa pesquisa pôde-se ter um melhor conhecimento sobre a 

gestão pública, mais especificamente ao orçamento e sua elaboração. Sabe-se que 

a utilização das receitas e conseqüentemente as despesas estão diretamente 

ligadas aos anseios da sociedade e da máquina pública. Por isso, o estudo tem 

grande relevância, pois pode mensurar o trabalho realizado pelos gestores públicos 

nos municípios de antemão apresentados, no ano de 2014. 

Pode-se concluir que a média dos setes municípios do extremo-oeste 

paranaense, está satisfatória, levando em consideração que a dificuldade é grande 

para atingir um nível de acerto nas contas de capital. Tanto os totais das receitas 

quanto das despesas se aproximam das dotações iniciais. 

Recomenda-se, que futuros estudos acompanhem os municípios analisados 

para que possa ser realizada uma comparação com no ano de 2014. Sugere-se 

abranger as análises em outras regiões do Paraná, bem como esmiuçar as receitas 

e as despesas e ainda incluir a Lei de Responsabilidade Fiscal principalmente no 

que tange aos limites de Pessoal; Antecipação da Receita Orçamentária (ARO); 

Dívida e a Reserva de Contingência. 
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