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RESUMO  

 

Dentro da área publica, a legislação das peças orçamentarias é de grande importância, pois é 

através dela que serão executados os projetos e serviços destinados a atender a sociedade, de 

forma que proporcione maior transparência e controle. Por tanto, os orçamentos públicos 

precisam de um bom planejamento. Porem, nota-se um grande número de mudanças nos 

orçamentos públicos, o que deixa margem para possíveis falhas em sua fase de elaboração. 

Assim o presente estudo tem como objetivo averiguar a “Transposição, remanejamento e 

transferência orçamentarias” da verba disponibilizada pelo governo para o município de Nova 

Santa Rosa. Para atender ao objetivo, foi analisado se há os remanejamentos dos créditos 

adicionais, que podem ser suplementares, destinado ao auxílio de uma dotação já existente, ou 

especiais que visão suprir uma carência no planejamento e extraordinários, que tem por 

objetivo amparar em situações de urgência ou imprevisão. Verificou-se também através do 

Planejamento Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e da Lei 

Orçamentaria Anual (LOA) se tudo estava de acordo com o que foi planejado dentro das leis. 

O referencia teórico foi realizado através de conceitos via bibliografia da área, para analise os 

dados coletados foram disponibilizados pelo paço Municipal setor contábil, e pelo portal da 

transparência, onde e que o município ter o dever de sempre mantê-lo atualizado. 

 

Palavras - chave: Transposição – Remanejamento. Transferência Orçamentária.  

Contabilidade Pública. 
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INTRODUÇÃO  

 

Dentro da Ciência Contábil, a Contabilidade Pública tem por finalidade obter, analisar 

e interpretar todos os fatos que possam interferir direta ou indiretamente no orçamento, na 

situação financeira e no patrimônio dos entes públicos, tanto que na esfera municipal, estadual 

ou federal. Por isso, seu foco está no controle e gestão dos recursos públicos. 

A Contabilidade Publica é regulamentada pela Lei nº 4320 de  17 de março de 1964 e a 

Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e 

também pela Constituição Federal de 1988 (CF/88). 

O objetivo Geral desse estudo é analisar a Transposição, Remanejamento e 

Transferência Orçamentaria da verba disponibilizada pelo governo para o Município de Nova 

Santa Rosa, verificando os remanejamentos dos créditos adicionais, e também, se os 

instrumentos de planejamento e orçamento estão de acordo com as metas estabelecidas pelo 

projeto da administração pública. 

As hipóteses que direcionam a pesquisa, é se as divergências do planejamento decorem 

do fato de que, no momento da elaboração do orçamento previsto, são prognosticadas o 

recebimento para determinadas despesas, só que a questão do tempo com o orçamento 

previsto, poderá não ter obtido os recursos, em virtude de razões inesperadas e com isso 

algumas despesas previstas, deixam de ser praticadas no mesmo momento em que outras 

precisam ser reposicionadas. 

Deste modo, o presente trabalho cumprirá não somente uma função acadêmica, mas 

uma função social em busca de alertar a população sobre a importância da transparência e 

probidade administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA  

 

1.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O agente ou servidor que trabalha na Administração Pública é conhecido como gestor 

público. Deve ter muita responsabilidade ao executar as suas funções, pois seus atos refletem 

em benefícios ou malefícios para uma sociedade ou mesmo para toda nação (SOUZA, 2008). 

A Administração Pública atual está na fase gerencial, entretanto, já esteve na fase 

patrimonialista, na época do império e na fase burocrática, durante a era Vargas. Para Harmon 

e Mayer (1999 p. 34), “a administração pública é a ocupação de todos aqueles que atuam em 

nome do povo – em nome da sociedade, que delega de forma legal – e cujas ações têm 

consequências para os indivíduos e grupos sociais”. Com isso se tem em vista, que será 

tomado a escolha que por circunstâncias é mais adequável para a sociedade, por quanto as 

suas decisões irão trazer um efeito para a população. 

Entende-se então que o termo administração pública é bastante pertinente, pois está se 

administrando na verdade recursos advindos da população e se destinará a financiar serviços 

para a própria população. 

 

1.2 CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

A Contabilidade é  indispensável nas organizações, sendo de caráter Público ou caráter 

privado. No setor público é esta que controla onde sera aplicado o montante, de valores 

derivados de arrecadamentos de tributos. 

A Contabilidade pública é um dos diversos ramos da contabilidade dedicado à análise 

de contas e patrimônio de entidades públicas (MACHADO; REIS, 1993). 

Para Araújo, Arruda e Barreto (2009), a Contabilidade Pública está voltada a registrar, 

acumular, controlar e demonstrar os fatos mensuráveis em moeda que afetam o patrimônio da 

união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, suas respectivas autarquias e 

fundações, ou seja, todas as entidades de direito público que lhes sejam vinculadas .  



 

 
 

 
 

O patrimônio é o objeto da Contabilidade Pública, sendo ele o conjunto de bens, 

direitos e obrigações ligados a esta entidade. Como objetivo tem-se o estudo, registro e 

controle das mutações do patrimônio das entidades relacionado ao setor publico. 

 

1.3 OBJETIVO DA CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

O objeto da contabilidade Pública é o patrimônio público. Tendo como objetivo de 

proporcionar dados atualizados e exatos para a tomada de decisão, aos órgãos de controle, 

assim como informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. 

O objetivo principal da contabilidade pública é dar subsídios para a gestão dos 

recursos públicos.  A contabilidade pública é regulamentada pela lei 4.320/64, ficando ainda 

mais em evidência após o ano de 2000 com o advento da Lei de Responsabilidade Legal, Lei 

complementar nº 101/2000 (FURTADO, 2002). 

 

1.4 FINALIDADE E CAMPO DE APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

O âmbito de execução da Contabilidade Pública, consiste em órgãos e entidades 

componentes do orçamento fiscal, e da seguridade social dos Governos Federal, Estadual e 

Municipal. 

Uma vez que a contabilidade pública é regulamentada pela lei Federal 4.320/64, a sua 

finalidade é extremamente judicial, cabendo a sua aplicação somente para entes 

governamentais das esferas federal, estadual e municipal (MACHADO; REIS, 1993). 

Geralmente o uso da Contabilidade Pública realizada por agentes jurídicos ligados ao 

direito público. Dentro desse âmbito, as análises são realizadas para avaliar se o executivo 

está utilizando os recursos de forma adequada e dentro o orçamento previamente apresentado 

(MEIRELES, 2009). Deste modo, a Contabilidade Pública esta centrado nas pessoas jurídicas 

de direito Público. 

 

1.5 FUNÇÕES DA CONTABILIDADE PÚBLICA 

 



 

 
 

 
 

A Contabilidade Pública exerce a função de prever escriturar, controlar, analisar e 

interpretar os atos e fatos, de modo a auxiliar os gestores, sobre a situação financeira que se 

encontra a entidade pública. 

A função essencial da contabilidade pública é registrar a previsão de receita e a 

fixação das despesas estipuladas de forma prévia no Orçamento público aprovado para o 

exercício. Neste contexto, o Poder Judiciário utilizará a contabilidade pública para realizar um 

comparativo entre a previsão e realização efetiva das receitas e despesas (HADDAD ; MOTA, 

2010).  

Outro fator interessante é que, por meio da Contabilidade Pública, pode-se fazer o 

controle das operações de crédito, da dívida ativa, dos valores e obrigações realizados pelo 

poder executivo, quer seja federal, estadual ou municipal (FURTADO, 2002). Ao utilizar o 

orçamento, ele se torna objeto essencial da Contabilidade Pública, pois traz a previsão de 

receita e despesa de um determinado período. 

 

1.6 PLANO PLURIANUAL – PPA 

 

O Plano Plurianual é uma ferramenta onde a Administração Pública estabelece as 

metas, diretrizes e objetivos para um período de quatro anos, projetando todas as ações da 

administração para os programas e serviços para a população.  

O Plano Plurianual (PPA), é um instrumento previsto na CF/88 em seu art. 165, e tem 

como função organizar e viabilizar uma ação pública, com o objetivo de cumprir as 

finalidades da República. É por meio do PPA que se declara o conjunto das políticas públicas 

do poder executivo, por um período de quatro anos, viabilizando o cumprimento de metas 

(BRASIL, 1988). Assim a administração pública, saberá agir e prosseguir com o que foi 

planejado para o período, pois estará tudo orçado e planejado nele.  

Nele consta detalhadamente as características das políticas Públicas a serem 

executadas, por exemplo, projetos a serem entregue a população, públicos alvos e metas 

financeiras. Haverá momentos, que mesmo tendo tudo orçado, poderá haver mudanças 

durante o período, do que foi planejado. 

 

 



 

 
 

 
 

1.7 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – LDO 

 

Os objetivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), são de definir metas e 

prioridades da administração para o ano seguinte, e ajudar na elaboração da Lei Orçamentaria 

Anual (LOA), que controla modificações na legislação tributária e propõe a política das 

agências de desenvolvimento. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), possui em seu conjunto, as metas e as 

prioridades da Administração Públbica. As despesas de capital, para o exercício subsequente 

estão inclusas na LDO, além de orientar e elaborar também a lei orçamentária anual 

(BEZERRA FILHO, 2008). 

 

1.8 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA), é elaborada pelo poder executivo para estabelecer 

as despesas e as despesas que serão realizadas no ano subsequente. Conforme determinação 

da Constituição Federal, o orçamento deve ser votado e aprovado até o fim de cada ano pela 

Câmara dos vereadores. É o Poder Executivo que envia ao poder executivo a referida Lei para 

aprovção. 

Para ANGELICO (2009), A lei que aprova a receita orçamentaria não pode conter 

matéria estranha ao orçamento; isso significa que a lei orçamentaria não disporá sobre o 

assunto que não se relacione estritamente com o orçamento. É o principio da excluisividade, 

consagrado na constituição brasileira (art. 165 § 8.º, da constituição de 1988). Portanto não 

poderá haver nada que afete o orçamento. Na Lei Orçamentária Anual (LOA), que define 

como prioridade o que foi estabelecido no Plano Plurianual (PPA), e as metas que deverão ser 

atingidas no próximo ano de exercício. 

 

 

1.9 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) Lei Complementar nº 101, promulgada em 4 

de maio de 2000, e que entrou em vigor 5 de maio de 2000 é uma lei que tenta impor controle 



 

 
 

 
 

aos gastos da União, estados, Distrito Federal e municípios, controlando a quantidade de 

tributos arrecadados pelos entes públicos.  

Essa medida de justifica pelos gestores públicos brasileiros terem o costume de 

realizarem obras de grandes portes no final de seus mandatos, deixando a conta para seus 

sucessores. A LRF veio também para promover a transparência dos gastos públicos. 

 

1.10 ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

Conceitua-se por orçamento público um instrumento que planeja e executa as finanças 

públicas. Pode-se dizer que se trata de uma previsão de receitas e de fixação das despesas 

públicas. 

 

1.11 CRÉDITO ADICIONAL 

 

Os créditos adicionais estão dispostos no art. 40 da lei 4.320/64, onde são definidos 

como autorizações de despesas, classificadas como insuficientes ou não computadas na lei do 

orçamento (BRASIL, 1964) 

Conforme art. 41 da referida lei, os créditos adicionais se classificam do seguinte 

modo: 

I - Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; II - especiais, os 

destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; III - 

extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade pública. 

  

 

Compreende-se então, que os créditos adicionais devem ser utilizados quando o valor 

já previamente estipulado no orçamento não garantirá o pagamento das despesas, devido a 

ocorrência de algum fato específico. 

 

1.11.1CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

 

Quando a lei orçamentária anual é aprovada, conterá créditos orçamentários, 

entretanto, nem sempre esta lei prevê todos os gastos passíveis. Deste modo, se faz necessário 



 

 
 

 
 

denominar algumas despesas como “insuficientemente dotadas”, ou seja, são previsatas, mas 

não há recursos suficientes para salda-las. Neste contexto, entram os créditos adicionais que 

podem ser suplementares ou extraordinários (MEIRELES, 2009). 

Os créditos suplementares em seu proposito, são créditos designados a reforçar as 

dotações orçamentarias, assim sendo, eles aumentam as despesas fixadas no orçamento. Tais 

créditos foram criados para permitir a flexibilidade nas contas públicas (BRASIL, 1964). 

Desta forma os créditos suplementares dependem de prévia existência de recursos, e 

são abertos por força de decreto do executivo. A Lei Orçamentária prevê a abertura de 

créditos suplementares até um certo limite. 

 

1.11.2 CRÉDITOS ESPECIAIS 

 

O crédito especial, como já abordado, é uma das modalidades do crédito adicional. 

Deve ser utilizado para atender ao pagamento das despesas que não foram dotadas na previsão 

orçamentaria. Entretanto, para que o executivo possa utilizar este credito, este precisa ser 

autorizado por lei especifica e sua abertura se dá por meio de decreto do poder executivo 

(MEIRELLES, 2009). 

Esse credito cria um novo programa ou evento para atender objetivos que não foram 

previstos no orçamento. É autorizado por lei e aberto por decreto do Poder executivo. Sua 

vigência é para o exercício financeiro presente, porém se for autorizado nos últimos quatro 

meses do ano, poderá ser aberto no ano seguinte.  

 

1.11.3CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

Os créditos extraordinários são uma modalidade do credito adicional, que é designado 

a atender despesas imprevisíveis e urgentes, em decorrência de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública. 

Tais créditos, embora sejam fiscalizados pela Secretaria de Orçamentos Finança e 

Contabilidade (SECOF), o executivo o abrirá por meio de medida provisória. Se a ocorrência 

elementar que forçou a abertura do credito extraordinários continuar pelo período de mandato 



 

 
 

 
 

do executivo, este poderá contar com tal crédito por período de sua gestão, podendo ser aberto 

se preciso também no período da próxima gestão (BRASIL, 1964).  

Por ocorrência de determinada calamidade, cabe ao poder executivo, quer seja do 

município, estado ou federação, decidir se deve ou não decretar stado de calamidade ou 

urgência. Ao se decretar tal estado, pode-se utilizar o credito extraordinário, uma vez que tais 

ocorrências não podem ser previstas (ALMEIDA, et al, 2014). Assim podendo utilizar o 

credito, por ter ocorido uma eventualidade. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

APRESENTAÇÃO DE NOVA SANTA ROSA 

 

Localizada na região oeste do Paraná, a colonização  e fundação de Nova Santa Rosa é 

marcada pelo dia 19 de setembro de 1954, através da industrial Madeireira colonizadora Rio 

Paraná S/A (Maripá). Contudo a data de Criação, é dia 20 de junho de 1973 através da Lei 

Estadual nº 09/73. Já a emancipação política ocorreu no dia 29 de Abril de 1976, 

desmembrando-se dos municípios de Marechal Candido Rondon, Palotina, Terra Roxa e 

Toledo. Com uma população de 8.092 habitantes conforme senso 2015 pelo IBGE, a 

economia é baseada na produção agropecuária, principalmente na produção de soja e milho. 

 

ANALISE DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS 

 

A Lei Orçamentaria Anual (LOA), do ano 2015 tem seus valores expostos na tabela 1, 

Bem como os valores do Plano Pluri Anual (PPA). Ainda descreve-se na tabela 1 a diferença 

que se da entre os dois. 

 

TABELA 01 – Comparaçao Entre PPA e LOA  

Nº SEC SECRETARIAS PREVISTO PPA 2015 LOA DIFERENÇA

2 GABINETE DO PREFEITO 867.530,00R$                    867.530,00R$                -R$                                           

2.001 GABINETE DO PREFEITO 303.375,00R$                           

2.002 ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO 157.500,00R$                           

2.003 ASSESSORIA JURIDICA E OUVIDORIA GERAL 145.580,00R$                           

2.004 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 56.200,00R$                              

2.005 ORGAOS COLABORAÇAO COM GOVERNO FEDERAL E ESTADUDUAL 204.875,00R$                            



 

 
 

 
 

3 SECRETARIA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 468.835,00R$                    468.835,00R$                -R$                                           

3.001 GABINETE SECRETARIA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 100.335,00R$                          

3.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO SOCIAL 368.500,00R$                           
4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO 1.713.031,00R$                1.719.031,00R$            6.000,00-R$                                 

4.001 GABINETE DA SECRET.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENT 107.850,00R$                          

4.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1.321.650,00R$                       

4.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 71.105,00R$                             

4.004 DEPARTAMENTO DE RECURSSOS HUMANOS 212.426,00R$                           
5 SECRETARIA DE FINANÇAS 2.043.848,26R$                2.058.390,79R$            14.542,53-R$                               

5.001 GABINETE DA SECRET.DE FINANÇAS 1.487.958,01R$                       

5.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 246.450,00R$                          

5.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA 231.265,25R$                          

5.004 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 78.175,00R$                              
6 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 6.411.114,40R$                5.859.536,50R$            551.577,90R$                            

6.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 5.934.733,63R$                       

6.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA 473.680,77R$                          

6.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2.700,00R$                                
7 SECRETARIA DE SAUDE 4.908.016,00R$                4.703.529,42R$            204.486,58R$                            

7.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.908.016,00R$                        
8 SEC.DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E INFRAESTUTURA 5.804.133,31R$                5.173.107,29R$            631.026,02R$                            

8.001 GABINETE SECR.AGRIC.MEIO AMBIENTE E INFRAESTUTURA 113.097,00R$                          

8.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 3.063.718,42R$                       

8.003 DEPTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO 116.975,00R$                          

8.004 DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE 2.510.342,89R$                        
9 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 104.115,04R$                    206.800,00R$                102.684,96-R$                            

9.001 GABINETE SECRETARIA DE INDUSTRIA , COMER.E TURISMO -R$                                         

9.002 DEPTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 104.115,04R$                           
10 SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL 1.272.940,39R$                1.185.415,00R$            87.525,39R$                               

10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 109.165,00R$                          

10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL 948.290,39R$                          

10.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 215.485,00R$                           
11 SECRETARIA DE ESPORTES 522.825,00R$                    522.825,00R$                -R$                                           

11.001 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTES 522.825,00R$                          

12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -R$                                      

12.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -R$                                          
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 115.000,00R$                    115.000,00R$                -R$                                           

99.099 RESERVA DE CONTIGENCIA 115.000,00R$                          

TOTAL 24.231.388,40R$                    22.880.000,00R$                 1.351.388,40R$                          
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2016). 

 

 

Na Tabela 1, constam os valores divididos por secretarias. A diferença encontrada, se 

da pelo cálculo do que foi planejado e o executado, assim sobrando ou faltando um valor de 

R$1.417.888,40, do que tinha sido planejado.  

A seguir encontra-se as tabelas e gráficos divididos por secretarias, para uma melhor 

análise. As informações que seguem se referem ao que consta na LOA, e no Relatório de 

Suplementações/Anulações do período de 2015, junto com as leis ou decretos que fizeram a 

alteração da receita para outra secretaria ou departamento, denominasse aberturas para 

créditos adicionais. 



 

 
 

 
 

Na secretaria do Gabinete do Prefeito, dividida em seus sub grupos, demonstra para 

quais atividades os valores suplementados ou anulados foram utilizados ou repassados. Assim 

podendo analisar oque ocorreu nesta secretaria. 

 

TABELA 02 - Secretaria do Gabinete do Prefeito 

Nº SUPLEMENTAÇAONºSEC. SECRETARIAS LOA ADIÇÃO SUBTRAÇÃO LEI/ DECRETO REFERENTES

2 GABINETE DO PREFEITO 867.530,00R$       

2.001 GABINETE DO PREFEITO

64 OUTROS SERV DE TCROS 12.241,00R$         1756/2015

64 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00R$         1756/2015

109 VENC. E VANTAGENS FIXAS 20.969,32R$          1786/2015

109 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.430,14R$           1786/2015

126 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.320,54R$           1794/2015

126 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00R$           1794/2015

126 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 6.269,03R$           1794/2015

126 OUTROS SERV DE TCROS 13.000,00R$         1794/2015

62 VENC. E VANTAGENS FIXAS 2.389,00R$           3407

62 OBRIGAÇOES PATRONAIS 370,00R$              3407

62 OUTROS SERV DE TCROS 2.759,00R$           3407

88 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 421,02R$              3442

88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 421,02R$             3442

90 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.178,98R$           3446

90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.178,98R$           3446

112 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.500,00R$           3475

112 OUTROS SERV DE TCROS 2.500,00R$           3475

127 MATERIAL DE CONSUMO 800,00R$              3497

127 OUTROS SERV DE TCROS 800,00R$             3497  
2.002 ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO

92 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00R$           1776/2015

92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 4.000,00R$           1776/2016

109 VENC. E VANTAGENS FIXAS 11.299,46R$         1786/2015

109 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.500,00R$           1786/2015

122 VENC. E VANTAGENS FIXAS 1.062,31R$           1793/2015

122 OBRIGAÇOES PATRONAIS 258,87R$             1793/2015

126 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.333,06R$           1794/2015  
2.003 ASSESSORIA JURIDICA E OUVIDORIA GERAL

109 VENC. E VANTAGENS FIXAS 11.600,00R$         1786/2015

122 VENC. E VANTAGENS FIXAS 1.494,08R$           1793/2015

122 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.219,73R$           1793/2015

126 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.177,70R$           1794/2015

126 MATERIAL DE CONSUMO 445,20R$             1794/2015

126 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 500,00R$             1794/2015

126 OUTROS SERV DE TCROS 4.410,93R$           1794/2015

126 OUTROS SERV DE TCROS 607,95R$             1794/2015

28 VENC. E VANTAGENS FIXAS 4.000,00R$           3357

28 OUTROS SERV DE TCROS 4.000,00R$           3357

38 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.500,00R$           3377

38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 1.500,00R$           3377

42 VENC. E VANTAGENS FIXAS 3.000,00R$           3384

42 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00R$           3384

74 OUTROS SERV DE TCROS 118,49R$             3423

74 OUTROS SERV DE TCROS 118,49R$              3423

87 MATERIAL DE CONSUMO 700,00R$             3439

87 OUTROS SERV DE TCROS 700,00R$              3439  
2.004 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

73 VENC. E VANTAGENS FIXAS 43.200,00R$         1760/2015

73 OBRIGAÇOES PATRONAIS 8.500,00R$           1760/2015

73 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00R$           1760/2015

73 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 1.500,00R$           1760/2015  



 

 
 

 
 

2.005 ORGAOS COLABORAÇAO COM GOVERNO FEDERAL E ESTADUDUAL

65 VENC. E VANTAGENS FIXAS 11.080,00R$          1757/2015

65 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.157,00R$           1757/2015

122 VENC. E VANTAGENS FIXAS 3.682,25R$           1793/2015

122 OBRIGAÇOES PATRONAIS 777,88R$             1793/2015

126 OUTROS SERV DE TCROS 947,02R$             1794/2015

88 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.211,04R$           3442

88 PASAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO 1.339,88R$           3442

88 OUTROS SERV DE TCROS 3.550,92R$           3442

TOTAL 61.164,87R$          215.875,42R$        
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2016). 
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O Gráfico 01 representa a comparação entre a suplementação com um valor de 

R$61.164,87 e a anulação com valor R$ 215.875,42 da secretaria do gabinete do prefeito. 

Percebe-se a ocorrência de anulação maior que a suplementação, assim havendo uma 

diminuição de R$ 154.710,55 no valor da LOA que era R$867.530,00 na secretaria 

representada, de modo que o valor que foi transferido para outras secretaria. Ainda no gráfico 

01, há os valores totais de suplementação e anulação do período, mostrando de fato a 

comparação total dos valores  com a dos valores suplementados e anulados da secretaria do 

gabinete do prefeito. 

 



 

 
 

 
 

A Secretaria de Atividades institucionais que é dividida em seus sub grupos, apresenta 

as atividades e os valores suplementados ou anulados que foram utilizados. 

 

TABELA 03 - Secretaria de Atividades Institucionais 

Nº SUPLEMENTAÇAONºSEC. SECRETARIAS LOA ADIÇÃO SUBTRAÇÃO LEI/ DECRETO REFERENTES

3 SECRETARIA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 468.835,00R$       

3.001 GABINETE SECRETARIA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

122 VENC. E VANTAGENS FIXAS 37,63R$                1793/2015

122 OBRIGAÇOES PATRONAIS 87,16R$               1793/2015

126 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.414,26R$           1794/2015

126 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 2.000,00R$           1794/2015

3.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO SOCIAL

102 VENC. E VANTAGENS FIXAS 37.687,60R$         3463

102 OBRIGAÇOES PATRONAIS 8.178,47R$           3463

102 OUTROS SERV DE TCROS 45.866,07R$          3463

TOTAL 45.903,70R$          51.367,49R$          

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2016). 
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Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2016). 

 

O Gráfico 02  que esta representando a comparação feita entre a suplementação com o 

valor de R$ 45.903,70 e a anulação com  valor de 51.367,49, da secretaria de atividades 

Institucionais da tabela 03. Nota-se que a anulação é maior que a suplementação, assim 



 

 
 

 
 

havendo uma diminuição de R$5.463,79 no valor programado na LOA que era de R$ 

468.835,00 na secretaria representada. Ainda no gráfico 02, percebe-se os valores totais da 

suplementação e anulação do período, comparada aos valores da Secretaria de atividades 

Institucionais, assim mostrando de fato que os valores que foram transferidos comparados ao 

total mostra uma grande diferença. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

O objetivo Geral desse estudo de caso é analisar a Transposição, Remanejamento e 

Transferência Orçamentaria da receita disponibilizada pelo governo para o Município de 

Nova Santa Rosa – PR.  De acordo com A Lei Orçamentaria Anual que fixa a previsão da 

quantidade de recursos a serem arrecadados e utilizados durante o exercício. No entanto, 

durante a execução do orçamento poderá haver a necessidade de realizar ajustes, que são 

executados através da abertura de créditos adicionais, autorizadas por modo de lei especial ou 

pela própria lei do orçamento.   

O orçamento ajustado capta a despesa inicialmente fixada, acrescida do montante 

suplementado e reduzindo do montante anulado. Percebendo que ah uma diminuição de 

receita da prevista para a executada. E também que no período de 2015 ocorreu uma maior 

quantidade de suplementações ao invés das de anulações, e de modo às alterações ocorridas 

em cada secretaria no período analisado, mostrando também com qual lei especial ou 

orçamentaria que autorizou o ato. 
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