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RESUMO  

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar os gastos com pessoal, educação e saúde à 
luz da LRF, do ano de 2014, dos municípios da região Sul Fluminense e identificar a 
participação popular no controle dos gastos públicos. Sendo classificada quanto aos 
objetivos como exploratória; quanto aos procedimentos é uma pesquisa bibliográfica 
e documental; quanto à abordagem do problema esta pesquisa é qualitativa e 
quantitativa. A amostra da pesquisa é composta por 06 (seis) municípios da Região 
Sul Fluminense, com mais de 50 mil habitantes. Além de 67 respondentes do 
questionário aplicado com intenção de identificar o conhecimento dos cidadãos 
sobre a LRF. O resultado mostrou que o município de Angra dos Reis gasta mais do 
que a lei permite com pessoal; porém é o que mais investe em saúde; não investe o 
mínimo definido na Lei da Responsabilidade Fiscal em educação. Os demais 
municípios pesquisados estão conseguindo manter o controle, evitando infringir a 
legislação vigente, com exceção de Volta Redonda, pois não foram localizados os 
relatórios da LRF. Também, constatou-se que a maioria dos respondentes já ouviu 
falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não teve o interesse pela procura 
das informações sobre os gastos públicos. 
 
Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal; gastos públicos; participação 
popular. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Contabilidade de modo geral, vem se convergindo para se adequar as 

Normas Internacionais, desde 2007, com a aprovação da Lei nº 11.638/07, que 

alterou a Lei nº 6.406/76, Lei das Sociedades Anônimas. 

Com a Contabilidade aplicada ao setor público também está ocorrendo 

alterações, ou seja, introduzindo novas formas de controle e aperfeiçoamento de 

procedimentos de gestão, para se adequarem ao padrão internacional. 

Nesse sentido, o governo federal (Brasil, 2015) determinou que a STN, 

enquanto órgão central do Sistema de Contabilidade Federal edite normativos, 

manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas de âmbito 

nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis 

consolidadas. 

Desta forma, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), e buscam a convergência às normas internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público – International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) – editadas pelo International Public Sector Accounting Standards 

Board (IPSASB), foi elaborado um manual aplicado à União, aos estados, ao Distrito 

Federal e aos municípios (BRASIL, 2015). 

No entanto, foi a Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que instituiu uma mudança de conduta nos gestores 

públicos, ao estabelecer limites de gastos, além de exigir planejamento e 

transparência das contas públicas (NASCIMENTO; DEBUS, 2002). 

Quanto à transparência, para ser alcançada é necessário a LRF instituiu 

diversos mecanismos, conforme Nascimento e Debus (2002), como a participação 

da sociedade na discussão e elaboração dos planos e orçamentos, além da 

disponibilidade das contas dos administradores, durante todo o exercício, para 

consultar apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade e, também, a 

emissão de relatórios periódicos de gestão fiscal e de execução orçamentária. Estes 

relatórios são o objeto de estudo desta pesquisa. 

Desta forma, o presente trabalho tem como problemática da pesquisa: os 

municípios da Região Sul Fluminense não estão cumprindo os limites definidos na 

LRF? A população tem interesse em saber as contas públicas de seu município?  
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A pesquisa justifica-se por verificar a observância do cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ou seja, por exercer o controle dos gastos públicos. Além 

de identificar a opinião dos cidadãos, bem como despertar a curiosidade no controle 

e no exercício da cidadania. 

A presente pesquisa está estruturada em seis capítulos. Com o primeiro 

abordando a contextualização, a definição do problema da pesquisa, a relevância do 

estudo. O segundo capítulo apresenta os objetivos gerais e específicos. No terceiro 

capítulo está a revisão da literatura. No quarto capítulo estão os procedimentos 

metodológicos. No quinto estão os resultados da pesquisa. No sexto capítulo 

encontram-se as considerações finais e a sugestão de trabalhos futuros. 
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral, do presente trabalho, foi analisar os gastos com pessoal, 

educação e saúde à luz da LRF, do ano de 2014, dos municípios da região Sul 

Fluminense e identificar a participação popular no controle dos gastos públicos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral foram determinados os seguintes objetivos 

específicos: apresentar a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; apresentar os 

Relatórios da LRF; abordar o conceito de transparência; identificar os gastos dos 

municípios com saúde, educação e pessoal. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

A Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF foi instituída para definir as responsabilidades na 

gestão das finanças públicas. Conforme Nascimento e Debus (2002) a LRF, 

também, “destina-se a regulamentar a Constituição Federal, na parte da Tributação 

e do Orçamento (Título VI), cujo Capítulo II estabelece as normas gerais de finanças 

públicas a serem observadas pelos três níveis de governo: federal, estadual e 

municipal”. 

Nascimento e Debus (2002) afirmam que mesmo “a LRF atende também ao 

artigo 169 da Carta Magna, que determina o estabelecimento de limites para as 

despesas com pessoal ativo e inativo”. 

Com a publicação dessa lei, mudou completamente como deve ser gerida as 

finanças públicas. Na Constituição Federal (Brasil, 1998), ela já estava prevista que 

deveria ser instituída uma lei complementar que desse responsabilidade as finanças 

públicas. Embora tenha demorado muito para ser criada, ela foi sancionada em maio 

de 2000, e 15 anos após sua publicação, os governantes ainda tem dificuldades em 

cumprir.  

O parágrafo 1º do Art. 1º da LRF esclarece que a responsabilidade na gestão 

fiscal: 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada 
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos 
a Pagar (BRASIL, 2000). 

 

Nesse sentido, a LRF “instituiu no Brasil modificações substanciais nas regras 

de planejamento e controle das contas públicas, visando, primordialmente, à 

disciplina fiscal” (SODRÉ, 2002, p. 4). “Já que regulamenta aspectos tanto do 

controle das arrecadações quanto dos gastos governamentais, além de atuar na 

forma como os governos devem lidar com a gestão e aplicação de recursos 

públicos” (SODRÉ, 2002). 
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Para evitar que os gastos do governo sejam maiores que as arrecadações, a 

LRF criou normas que:  

(i) melhoram a eficácia dos instrumentos orçamentários, como a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual 
(LOA) como mecanismos de planejamento da administração pública; 
(ii) instituem mecanismos para o controle do déficit público e da 
dívida consolidada do setor público e (iii) aprimoram a transparência 
da gestão dos recursos públicos, facilitando o acesso, pela 
sociedade, às informações a respeito do desempenho fiscal dos 
governos (SODRÉ, 2002, p.4). 

 

 
3.2. Os Relatórios da LRF 

Os relatórios têm a finalidade de consolidar as contas públicas 

proporcionando mais controle. Com eles, a população, de modo geral, tem acesso, 

ou deveria ter, às contas da gestão pública. É obrigatório que os entes públicos 

publiquem dois relatórios. Relatório de gestão fiscal e o Relatório resumido da 

execução orçamentária. 

O primeiro relatório é o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), que deve ser 

publicado ao final de cada quadrimestre.  

Segundo o Tesouro Nacional 

O RGF é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal 
criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, 
o RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do 
cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites 
estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada 
Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de 
Crédito. Todos esses limites são definidos em percentuais da Receita 
Corrente Líquida (RCL), que é apurada em demonstrativo próprio 
elaborado e publicado pela Subsecretaria de Contabilidade Pública 
(Sucon). Ao final do exercício, a LRF exige ainda a publicação de 
demonstrativos que evidenciem as Disponibilidades de Caixa e a 
Inscrição de Restos a Pagar. 
 

O segundo é o relatório resumido da execução orçamentária, que conforme a 

LRF, deve ser publicado em até 30 dias após o final de cada bimestre. A lei também 

determina em seu artigo 52, que o relatório deve ser composto de: 

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, 
as: 
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem 
como a previsão atualizada; 
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o 
exercício, a despesa liquidada e o saldo; 
II - demonstrativos da execução das: 
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a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a 
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a 
realizar; 
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da 
despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, 
despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício; 
c) despesas, por função e subfunção. 

 

3.3.Conceito de Transparência 

A transparência é tida como um dos pilares da LRF. Foi uma ação criada pelo 

Governo Federal com o objetivo de combater a corrupção, induzindo aos gestores 

públicos a agirem com responsabilidade e boa conduta em relação à aplicação dos 

recursos públicos, além de permitir a sociedade de exercer fiscalização sobre este 

procedimento do uso de recursos, com base nas informações ofertadas nos sites de 

cada órgão público. 

Transparência também é um canal de comunicação, pois emite informações 

de caráter orçamentário e financeiro referente ao determinado órgão público, e a 

sociedade que é a receptora, recebe estas informações. Ou seja, há emissor e há 

receptor.   Em termos legais, pela Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 

Complementar nº 131/2009, a transparência está respaldada conforme o Art. 48:  

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; 
e as versões simplificadas desses documentos.  
 

Ainda na referida Lei, no mesmo artigo 48, consta no Parágrafo único, que a 

transparência será assegurada também mediante ao incentivo à participação 

popular. No entanto, apenas a publicação em meios eletrônicos não é suficiente 

para dar transparência às contas públicas, já que falta entendimento por parte da 

população. 

Para Medeiros e Pereira (2004, p. 4)  

Mesmo as camadas mais privilegiadas da sociedade brasileira não 
têm conhecimento suficiente de como funciona a máquina pública e, 
muito menos, da sistemática que envolve a elaboração e execução 
das leis orçamentárias. Os procedimentos são, à vista do cidadão 
comum, obscuros e não há a publicidade adequada dos atos que 
afetam diretamente as comunidades.  
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Platt Neto et al (2007, p.77) defendem que “mais do que garantir o 

atendimento das normas legais, as iniciativas de transparência na administração 

pública constituem uma política de gestão responsável que favorece o exercício da 

cidadania pela população”.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1. Tipo de Pesquisa 

Conforme Gil (2010) as pesquisas exploratórias proporcionam maior 

familiaridade com o problema, visando torná-lo mais claro. Esta pesquisa é 

classificada quanto aos objetivos como exploratória, por esclarecer os objetivos da 

LRF, seus relatórios e os limites de gestão na área de pessoal, saúde e educação 

dos municípios pesquisados. 

Quanto aos procedimentos é uma pesquisa bibliográfica e documental, já que 

utilizou para revisão da literatura material já publicado e, também, os relatórios de 

gestão fiscal das prefeituras. 

A pesquisa qualitativa para Richardson (1999) é definida como os trabalhos 

que analisam a interação de certas variáveis. A pesquisa quantitativa emprega a 

quantificação na coleta de informações. Então, quanto à abordagem do problema 

esta pesquisa é qualitativa e quantitativa. É quantitativa por identificar os percentuais 

e limites dos gastos públicos em pessoal, saúde e educação dos municípios 

pesquisados, além das respostas ao questionário. É qualitativa por analisar os 

resultados e suas variáveis. 

 

4.2.Universo 

Pode ser considerado como universo da pesquisa todos os municípios do 

país. No entanto, a pesquisa se limitou aos municípios da região Sul Fluminense 

 

4.3. Amostra da Pesquisa 

Para responder à problemática da pesquisa, definiu-se duas amostras. Sendo 

a primeira composta pelos municípios da Região Sul Fluminense, com mais de 50 

mil habitantes. Portanto, a primeira amostra da pesquisa é composta por 06 (seis) 

municípios, que são: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, 

Valença e Volta Redonda. A segunda amostra é aleatória, composta por cidadãos, 

perfazendo 67 respondentes. 

 

4.4. Coleta dos dados 

A coleta dos dados dos relatórios da LRF ocorreu nos sites do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCERJ, referente ao ano de 2014. Quanto ao 
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questionário foi divulgado por e-mail, aos alunos das universidades da região e, 

também, nas redes sociais, que estava disponibilizado no Google Docs através do 

endereço https://docs.google.com/forms/d/1ehjv1SeNOJcvQcL9bnkVlCunm2aOv3ca 

D5TW4pLgr0/viewform, até 24 de junho de 2015. 

 

4.5.Tratamento dos Dados 

Para a análise dos gastos relativos à educação e à saúde foi necessário 

identificar os Demonstrativos Simplificados do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (DSRREO). Para a análise dos gastos com pessoal buscou-se os 

Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), todos do ano de 2014. 

Para a análise das respostas, os dados obtidos foram organizados em 

planilhas eletrônicas, tabulados e transformados em gráficos. Em seguida, foram 

analisados de forma descritiva. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Como o objetivo da pesquisa é analisar os gastos com pessoal, educação e 

saúde à luz da LRF, do ano de 2014, dos municípios da região Sul Fluminense e 

identificar a participação popular no controle dos gastos públicos, este capítulo está 

dividido em duas partes: a primeira trata dos relatórios da LRF; a segunda trata da 

análise das respostas dos cidadãos que responderam ao questionário. 

 

5.1. Análise dos Relatórios da LRF dos Municípios 

Com base nos dados extraídos do Demonstrativo Simplificado do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (DSRREO), referente ao artigo 48, anexo 7 da 

LRF, das cidades do Sul Fluminense com mais de 50 mil habitantes, verifica-se 

através da Tabela 1, que em relação ao tangimento do mínimo legal com 

manutenção e desenvolvimento do ensino, algumas cidades não cumpriram esse 

percentual. 

 

Municípios Valor 
Percentual –
Mínimo 25% 

Ultrapassou 

Angra dos Reis R$                       137.428.511,30 24,5% Não 

Barra do Piraí R$                         33.525.600,00 38% Sim 

Barra Mansa R$                         60.368.882,40 33,9% Sim 

Resende  R$                         79.343.693,10 28,1% Sim 

Valença R$                         21.108.832,60 26,9% Sim 

Volta Redonda 
Não foram encontrados dados referente ao último bimestre do ano 
de 2014.  

Tabela 1 - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fonte: Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 
TCERJ 

 

Percebe-se, também, que a maioria das cidades estudadas conseguiu se 

adaptar menos Angra dos Reis, como se observa. Ou seja, este município não 

conseguiu respeitar a legislação, que prevê que deve ser gasto no mínimo 25% de 

sua receita corrente líquida com a educação, gastando apenas 24,5%. Ao contrário 

de Angra dos Reis está Barra do Piraí que destina 38% de seus recursos para 

investir no desenvolvimento do ensino, sendo, das cidades pesquisadas a que mais 

destina parte de seus recursos para a educação. 

Ainda analisando o mesmo demonstrativo, agora em relação aos gastos com 

a saúde, em 2014. Em relação as despesas com saúde, todos os municípios que 

foram pesquisados estão cumprindo a exigência de investir no mínimo 15% em 
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saúde, conforme tabela 2, com destaque para Angra dos Reis, sendo a cidade que 

mais investe em saúde, mais de 34% de sua receita é aplicada em ações e serviços 

públicos de saúde. 

Municípios Valor 
Percentual - Mínimo a 

aplicar 15% 
Ultrapassou 

Angra dos Reis R$ 191.225.065,20 34,1% Sim 

Barra do Piraí R$ 17.768.900,00 20,2% Sim 

Barra Mansa R$ 46.257.353,30 26,0% Sim 

Resende R$ 80.291.127,20 28,4% Sim 

Valença R$ 17.401.295,90 22,2% Sim 

Volta Redonda Não existem dados referente ao último bimestre do ano de 2014. 
Tabela 2 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde   
Fonte: Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária TCE 
RJ 

 

Conforme o art. 48, anexo 7 da LRF, as despesas com pessoal constam do 

Relatório de Gestão Fiscal. Sendo assim, em relação a essa despesa foram 

analisados os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), de cada quadrimestre de 2014. 

Observando o 1° quadrimestre, somente Angra dos Reis não conseguiu 

cumprir a exigência de utilizar no máximo 54%, suas receitas em despesas com 

pessoal, como nota-se na tabela 3, já que ela utilizou 57,68% com pessoal, 

ultrapassando o limite que poderia ser gasto.  

As outras cidades conseguiram cumprir o mínimo de receita corrente liquida 

gasta com pessoal, verifica-se através da tabela 3. 

Municípios 
Valor de Despesa com 

pessoal 
% sobre a RCL -

Limite 54% Ultrapassou 

Angra dos Reis R$ 430.867.758,70 57,68% Sim 

Barra do Piraí R$ 79.688.924,90 49,21% Não 

Barra Mansa R$ 151.467.783,70 39,780% Não 

Resende R$ 191.020.642,60 49,170% Não 

Valença R$ 65.970.597,30 46,500% Não 

Volta Redonda R$ 362.424.600,00 49,520% Não 

Tabela 3 - Despesas com Pessoal – 1º quadrimestre de 2014 
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal– TCE RJ 

 

No 2° quadrimestre, Angra dos Reis aumentou sua receita diminuindo o 

comprometimento de gasto com pessoal, como se percebe através da tabela 3 que 

foi gasto com pessoal o valor de R$ 430.867.758,70, sendo 57,68% e na tabela 4, 

pois ela teve um gasto de R$ 448.511.468,00, com pessoal que representa 56,59% 
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de sua Receita corrente liquida. Apesar do aumento no valor, ela diminuiu o 

comprometimento por conta do haver um aumento em suas arrecadações. 

Municípios Valor de Despesa com pessoal 
% sobre a RCL 

-Limite 54% 
Ultrapassou 

Angra dos 
Reis R$ 448.511.468,00 56,59% Sim 

Barra do Piraí R$ 82.931.100,00 47,71% Não 

Barra Mansa R$ 147.655.823,40 39,50% Não 

Resende R$ 202.125.435,60 49,99% Não 

Valença R$ 65.900.024,50 45,55% Não 

Volta 
Redonda R$ 371.758.900,00 51,12% Não 

Tabela 4 - Despesas com Pessoal – 2º quadrimestre de 2014 
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (LRF art. 48, anexo 7) – TCE RJ 

 
No 3º quadrimestre de 2014, Angra continua sendo a única a infringir a Lei da 

Responsabilidade Fiscal, gastando mais do que se pode com pessoal, 

comprometendo 56,94% de sua receita, conforme notado na tabela 5 já as cidades 

de Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Valença, comprometeram menos que 

50% de suas receitas correntes líquidas. Não foi possível analisar a cidade de Volta 

Redonda, pois a mesma ainda não entregou os Relatórios de Gestão Fiscal 

referentes ao último quadrimestre de 2014. 

 

Municípios 
Valor de Despesa com 

pessoal 
% sobre a RCL -Limite 

54% 
Ultrapassou 

Angra dos Reis  R$ 474.320.477,70  56,94% Sim 

Barra do Piraí  R$ 83.033.300,00  46,23% Não 

Barra Mansa  R$ 163.619.160,70  44,08% Não 

Resende   R$ 207.005.729,70  49,41% Não 

Valença  R$ 70.872.964,50  49,07% Não 

Volta Redonda Não existem dados referente ao último bimestre do ano de 2014.  

Tabela 5 - Despesas com Pessoal – 3º quadrimestre de 2014 
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (LRF art. 48, anexo 7) – TCE RJ 

 

Com base na LRF e na análise feita percebe-se que Angra dos Reis é a 

cidade mais instável, em relação as analisadas, pois a mesma gasta mais do que se 

deve com pessoal, porém investe bastante em saúde, mas não investe o mínimo 

definido na Lei da Responsabilidade Fiscal em educação.  

Volta Redonda, apesar de não ter enviado os relatórios da LRF, percebe-se 

que ela comprometeu muito no 2º quadrimestre de 2014.  
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Com base nos dados obtidos nas tabelas 1, 2. 3, 4 e 5, Barra Mansa, Barra 

do Piraí, Resende e Valença, semelhantemente, estão conseguindo se manter no 

controle evitando infringir a legislação vigente. 

 

5.2. Resultado do Questionário 

Para se identificar a participação popular no controle dos gastos públicos, 

foram analisadas as 67 respostas ao questionário. Cabe lembrar que os resultados 

apurados, não podem ser generalizados, pois a amostra dos respondentes, não 

representa a população em sua totalidade. 

A primeira parte das perguntas identificava o perfil do respondente. Nesta 

amostra, 49 pessoas do sexo feminino e 18 do sexo masculino.  

Quanto à escolaridade, a maioria está cursando ou cursou Ensino Superior, 

com 82% das respostas. 

A faixa etária dos respondentes ficou com a maioria entre 20 a 39 anos, 

conforme tabela 6, a seguir: 

Feminino Masculino Total 
 49 18 67 
 

    
Ensino Médio 

Ensino 
Superior Total 

 12 55 67 
 

    
Até 19 anos 20 a 39 anos 

40 a 59 
anos Total   

4 60 3 67 

Tabela 6 – Perfil dos Respondentes 
Fonte: Os autores, baseado nos dados da pesquisa. 

 
A Tabela 7 trata das respostas às questões: você já ouviu falar da Lei de 

Responsabilidade Fiscal?Você já procurou informações sobre prestação de contas 

públicas? Analisando os resultados auferidos, constatou-se que a maioria das 

pessoas já ouviu falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não tiveram o 

interesse pela procura das informações públicas. Tal resultado contradiz a afirmação 

de Platt Neto et al (2007), já que estes respondentes não estão exercendo sua 

cidadania. 
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Já ouviram 
falar Procuraram informações     

Sim 54 26 

Não 13 41 

Total 67 67 
Tabela 7 – Conhecimento sobre a LRF e Contas Públicas 
Fonte: Os autores, baseado nos dados da pesquisa. 

 

A partir destes dados coletados, o que passa a ser notório é o desinteresse 

da população. Ela nega um direito fundamental, o qual foi concedido a ela mesma, 

que é o direito de fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos públicos, além 

de promover a responsabilidade dos gestores ao cumprimento das normas. Ou seja, 

a população age de maneira contrária ao que a Lei de Responsabilidade – LRF 

propõe que é a parcialidade, a comunicação mútua entre o órgão público e a 

sociedade.  

Pela ótica percentual é de 61% dos que não procuram versus 39% dos que 

procuram. A sociedade possui o recurso e não usufruiu, nem melhora por falta de 

zelo e até mesmo, pela simples curiosidade. Precisa haver um despertamento da 

sociedade para a importância em participar de forma ativa da gestão pública. 

Contemplando com profundidade as respostas contidas e que chamam ainda 

mais atenção, é o fato de algumas dessas pessoas que já ouviram e não procuraram 

pelas informações públicas serem os seguintes profissionais: auditores, auxiliares 

contábeis, técnicos em contabilidade e analistas contábeis.  

Na análise de outra indagação que compõe o questionário, a qual perguntava 

sobre as informações das contas públicas se as mesmas eram entendidas por parte; 

não eram entendidas; entendidas com facilidade ou, por não haver interesse da 

pessoa, foram obtidos os seguintes parâmetros de acordo com a tabela 8. 

Entendo parte das informações 42 

Entendo as informações com facilidade 10 

Não tenho interesse 8 

Não entendo as informações 7 

Total 67 

Tabela 8 – Entendimento sobre as informações da LRF  
Fonte: Os autores, baseado nos dados da pesquisa. 

 

A partir destes parâmetros, o que está explícito é que aproximadamente 63% 

dos respondentes entendem somente parte das informações das contas públicas, o 
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que leva a pressupor que as informações ofertadas não estão sendo discernidas na 

sua totalidade pelas pessoas. Assim, não tendo maior clareza e entendimento sobre 

as informações, a população também não consegue verificar ao certo se os 

governantes estão realmente agindo legalmente.  

Outro ponto principal observado é os 12% referentes àqueles que 

responderam “Não tenho interesse”, cabe aqui expor uma citação de Martin Luther 

King, que diz “o que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos 

corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem moral. O que 

mais me preocupa é o silêncio dos bons”.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar os gastos com pessoal, educação 

e saúde à luz da LRF, do ano de 2014, dos municípios da região Sul Fluminense e 

identificar a participação popular no controle dos gastos públicos. 

O que se buscou foi verificar se as cidades do sul fluminense cumpriram no 

ano de 2014, os limites impostos na Lei da Responsabilidade Fiscal e verificar se a 

população tem interesse em saber as contas de seu município, pois não adianta ter 

uma Legislação que determina que as contas públicas tenham que ser 

transparentes, se não se tem a curiosidade de saber, como estão sendo gasto os 

recursos públicos. 

Antes da análise, acreditava-se que os municípios não estavam cumprindo os 

limites definidos na LRF, o que foi uma surpresa em saber que a maioria manteve os 

gastos dentro dos limites definidos da Lei. Também se achava que as pessoas não 

tinham interesse em saber sobre as contas dos municípios, o que foi constato ser 

uma triste verdade. 

Em relação à educação, apesar de não ser das melhores, o resultado mostrou 

que, com exceção do município de Angra dos Reis, todos estão utilizando o mínimo 

que deve se usar com educação. 

Na saúde, todos os municípios pesquisados estão conseguindo cumprir a 

exigência da LRF, ou seja, utilizar acima do limite mínimo com a saúde. 

Com despesas com pessoal, a hipótese era de que todos estariam 

descumprindo, mas analisando os dados percebeu-se que, novamente, somente 

Angra dos Reis descumpriu. 

Com base nas análises feitas nesta pesquisa, identificou-se que quase todos 

os municípios estão cumprindo os limites regulados pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, com exceção de Angra dos Reis, que não está conseguindo cumprir o 

mínimo aplicado na educação e o máximo com despesa de pessoal.  

Talvez se a população tivesse mais interesse em saber como foram gastos os 

recursos públicos, essa análise teria o resultado diferente, pois cobrariam mais. Foi 

muito difícil descobrir que existem pessoas que sabem da LRF e não tem interesse 

nas informações. 

E por meio dos dados coletados através do questionário, pode-se constatar o 

desinteresse dos que responderam ao questionário pelo direito que possuem em 
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fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Cabe ressaltar que os resultados 

apurados, nesta pesquisa, não podem ser generalizados, pois a amostra dos 

respondentes, não representa a população em sua totalidade. 

Que futuros pesquisadores sobre esse tema, não focalizem somente os 

municípios, mas verifiquem se o Estado e o Governo Federal estão cumprindo com 

as normas, e daqui para frente, a população no geral comece a se portar de forma 

efetivamente ativa nas contas públicas. 
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