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Resumo 
A sociedade é a principal financiadora das ações realizadas pela Administração Pública, portanto uma gestão 

eficiente de recursos financeiros é necessária tanto para o bom funcionamento das organizações principalmente 

órgãos públicos como prefeituras, quanto para atender a demanda dos cidadãos. Vários fatores podem afetar a 

situação financeira das organizações como o desperdício de recursos, corrupção, irregularidades e má gestão fiscal. 

Este estudo enfatiza um destes itens, má gestão fiscal, e tem como objetivo identificar por meio de indicadores a 

causa da insuficiência de recursos financeiros da organização estudada. O trabalho aborda questões relevantes 

relacionadas ao problema organizacional analisando diversos aspectos como a dependência dos municípios de 

outros entes federativos e a dificuldade de gerar receita própria, o impacto da descentralização fiscal e da criação 

de municípios. Os resultados obtidos revelaram o potencial e as limitações da organização estudada, possibilitando 

sugestões de melhorias. As metodologias utilizadas são a pesquisa quantitativa, descritiva, bibliográfica e 

documental. 
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1 – Introdução 

  

 

Atualmente, o problema da insuficiência de recursos financeiros tem afetado diversas 

organizações, principalmente os órgãos públicos como prefeituras. Indicadores demonstram 

que a insuficiência de recursos financeiros da organização pode estar associada à má 

administração. Entre as causas do problema que atinge a maioria das prefeituras destacam-se: 

desperdício de recursos, corrupção, irregularidades e má gestão fiscal. Outro fator de grande 

impacto nos municípios é a descentralização fiscal. O processo decisório sobre arrecadação e 

gastos está centralizado na União, o que significa limitação da autonomia dos estados e dos 

municípios para decidir sobre o destino dos gastos (ARRETCHE, 2005). 

A insuficiência de recursos destinados à prefeitura pode limitar ações de curto prazo, 

pois, mesmo que uma instituição tenha pessoas qualificadas, o setor de logística, de 

contabilidade sejam excelentes, se não houver recursos financeiros disponíveis, não será 

possível executar atividades de grande importância para a população a curto prazo, período de 

dois a três anos. Nessas condições, um órgão público com pessoas competentes, aliado à boa 

vontade política e empenho dos governantes em solucionar os problemas pode obter solução a 

longo prazo, período de tempo acima de dez anos, porém, em um contexto geral, a situação em 

que se encontra a população de grande parte dos municípios demanda desenvolvimento de 

ações, projetos e políticas públicas que possam atender as necessidades da população a curto 

prazo. 

Nesse contexto, torna-se essencial destacar a alta dependência dos municípios de 

recursos provenientes de diversos entes da federação. Esta dependência tende a acomodar os 

gestores que, ao invés de desenvolver estratégias para aumentar a arrecadação própria de 

impostos com o intuito de agir de forma proativa, principalmente em tempo de crise, os gestores, 

por contarem com a garantia de repasse de recursos de diversas esferas de governo, tendem a 

esperar pelo problema para depois resolvê-lo. Destaca-se que, mesmo havendo garantia de 
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recursos, o mesmo sofre flutuações, pois o montante de recursos depende da situação de outros 

entes federativos. 

Segundo a análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), grande 

parte dos municípios apresentam insuficiência de caixa, isto é, os recursos financeiros 

disponíveis no caixa da organização não são suficientes para pagar suas obrigações de curto 

prazo. Em outras palavras, isso quer dizer que as receitas disponíveis não são suficientes para 

cobrir as despesas. As obrigações ou dívidas de curto prazo são contas que devem ser pagas 

num prazo inferior a um ano. O curto prazo pode variar, podendo levar dois ou três meses e até 

um ano. (FUGÊNCIO, 2007). 

A organização a ser estudada é a Prefeitura de Comendador Levy Gasparian. Por meio 

do diagnóstico organizacional baseado nos indicadores financeiros do TCE-RJ, foi verificado 

que o problema organizacional refere-se à insuficiência de recursos financeiros, dito de outro 

modo, significa que a organização tem dificuldade para pagar grande parte de suas obrigações 

de curto prazo, tendo que utilizar como critério a prioridade, isto é, entre muitas dívidas optar 

por aquelas que são prioridades, que não podem deixar de serem pagas, pois há o risco de corte 

de verbas para determinadas dívidas não pagas. Este estudo não está focado apenas em um setor 

específico da organização como a Secretaria de Transportes ou de Serviços públicos, mas na 

organização como um todo, ou seja, a prefeitura. 

Diante do problema exposto, a questão que se torna necessária é a seguinte: como a 

organização deve proceder para suprir a insuficiência de recursos financeiros? Diversas ações 

podem ser realizadas, uma delas é detectar as possíveis causas do problema organizacional. O 

objetivo geral consiste em identificar as causas da insuficiência de recursos financeiros no 

município. Os objetivos específicos constituem-se em avaliar a gestão fiscal do município por 

meio de indicadores, analisar a variação de receitas e o grau de dependência de recursos de 

diversos entes da federação e propor soluções que auxiliem na questão. 

Este trabalho aborda um assunto de grande interesse público. A preocupação em 

contribuir para a solução de um problema organizacional que afeta de um modo geral a 

população é a principal motivação deste estudo justificando dessa forma, sua existência. 

 

 

2 – Apresentação do Caso 

 

 Este trabalho tomou como objeto de estudo a Prefeitura municipal de Comendador Levy 

Gasparian. A organização possui a seguinte estrutura: Gabinete do Prefeito, Secretaria 

Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação, Assistência Social e Cultura, 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Secretaria municipal de Fazenda, Secretaria Municipal 

de Governo; Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras 

e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Transportes. 

O município de Comendador Levy Gasparian apresenta uma população de 

aproximadamente 8180 habitantes, área de 106,891 km² e densidade demográfica de 76,53 

hab/km². O município é caracterizado como sendo de pequeno porte, segundo o critério adotado 

pelo IBGE (2010), citado pela Federação Catarinense de municípios (FECAM), onde 

caracteriza que municípios de pequenos porte são aqueles que possuem até 20.000 habitantes. 

O nome da cidade é em homenagem ao Comendador Levy Gasparian, que por meio de 

ações empreendedoras, contribuiu para o crescimento da região. O empresário fez uma série de 

investimentos na região, construiu escolas, armazéns, cinema, casas, apartamentos, praças e 

uma fábrica de tecidos, o que contribuiu para atrair diversas pessoas de diferentes localidades 

em busca de emprego. Devido a sua contribuição para a região, a localidade de Serraria foi 
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alterada para Comendador Levy Gasparian. Nesta época, a região pertencia ao município de 

Três Rios. Em 30 de junho de 1991, por meio de um plebiscito, foi criado o município de 

Comendador Levy Gasparian, oficializado em 23 de dezembro do mesmo ano, por meio da Lei 

Estadual nº 1923. Com a criação do município através do processo de emancipação política e 

administrativa do município de Três Rios, tem início a Prefeitura municipal de Comendador 

Levy Gasparian. A organização exerce diversas atividades como serviços de eletricidade, 

pintura, reforma, ampliação, construção e reforma de praças, ruas, coleta de lixo e limpeza de 

rua entre outras atividades. 
 

2.1 – Diagnóstico organizacional 
 

Neste tópico, será feita uma avaliação da gestão fiscal do município de Comendador 

Levy Gasparian utilizando os indicadores financeiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro (TCE-RJ) que é um dos órgãos que compõe os mecanismos de controle e fiscalização 

e além disso realiza uma série de estudos a respeito dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Os estudos do TCE-RJ abrangem diversos temas como sustentabilidade, turismo, aspectos 

econômicos, demográficos e financeiro. Como o foco do trabalho é o aspecto financeiro, este 

será o principal item a ser destacado na pesquisa. 

O TCE-RJ analisa o desempenho econômico-financeiro dos municípios baseados nos 

dados fornecidos na prestação de conta dos municípios encaminhadas ao órgão. Os estudos 

mais recentes da entidade ainda não estão disponíveis, porém foi possível acessar a 16ª edição 

dos estudos socioeconômicos do TCE-RJ e extrair o resultado dos estudos de 2010 a 2015. 

O Tribunal de Contas utiliza em sua análise os seguintes indicadores: indicador de 

equilíbrio orçamentário, indicador de comprometimento da receita corrente com a máquina 

administrativa, indicador de autonomia financeira, indicador de esforço tributário próprio, 

indicador da dependência de transferências de recursos, indicador do grau de investimentos, 

indicador da liquidez corrente, indicador da carga tributária per capita, indicador das despesas 

correntes per capita e indicador dos investimentos per capita. Os gráficos possibilitam melhor 

a visualização dos conteúdos, por outro lado, tornaria o trabalho extenso, pois muitos gráficos 

deveriam ser criados para exibir o conteúdo. Optou-se pelo uso de tabelas com o intuito de 

respeitar as regras estabelecidas para realização da pesquisa Na análise do Tribunal de Contas 

o município de Comendador Levy Gasparian obteve os seguintes resultados conforme 

demonstrados na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1 – resultado da análise do Tribunal de Contas referentes ao município 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicadores Resultado dos indicadores 

Indicador de equilíbrio 

orçamentário 

0,8224 0,9480 1,0331 0,9759 0,8122 1,0314 

Indicador do comprometimento da 

receita corrente com a máquina 

administrativa 

1,03 1,07 0,94 1,00 0,92 0,92 

Indicador de autonomia financeira 0,076 0,097 0,094 0,077 0,073 0,061 

Indicador de esforço tributário 

próprio 

0,071 0,091 0,077 0,063 0,051 0,043 
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Indicador de dependência de 

transferência de recursos 

0,87 0,85 0,85 0,87 0,82 0,79 

Indicador do grau de investimentos 14,97 3,49 5,27 3,47 29,87 3,97 

Indicador da liquidez corrente 0,34 0,39 1,20 0,93 0,24 0,25 

Indicador da carga tributária per 

capita 

228,05 334,69 309,87 296,18 306,94 263,08 

Indicador das despesas correntes 

per capita 

2909,27 3382,84 3214,52 3723,14 4032,39 4135,38 

Indicador dos investimentos per 

capita 

427,17 115,83 186,23 130,38 1317,61 181,58 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2016 

 

 

 

A fim de facilitar a compreensão, foi utilizada uma tabela abaixo com a interpretação 

dos indicadores. 

 

 

 

Tabela 2– interpretação dos indicadores 

Indicadores Interpretação 

Indicador de equilíbrio 

orçamentário 

Indica o quanto da receita realizada é capaz de cobrir a 

despesa executada 

Indicador do comprometimento 

da receita corrente com a 

máquina administrativa 

Mede o nível de comprometimento do município com o 

funcionamento da máquina administrativa utilizando 

recursos oriundos das receitas correntes. 

Indicador de autonomia 

financeira 

Mede a capacidade do município de contribuir com 

receita tributária própria para cobrir as despesas com a 

manutenção dos serviços da máquina administrativa. 

Indicador de esforço tributário 

próprio 

Compara o esforço tributário que o município realiza 

para arrecadar seus próprios tributos em relação às 

receitas arrecadadas. 

Indicador de dependência de 

transferência de recursos 

Mede o grau de dependência de transferência de recursos. 

Indicador do grau de 

investimentos 

Mede a contribuição da receita total na execução dos 

investimentos. 

Indicador da liquidez corrente Mede a capacidade do órgão de pagar suas obrigações 

com seus próprios recursos financeiros disponíveis. 

Indicador da carga tributária per 

capita 

Mede a carga tributária por habitantes do município, isto 

é, quanto cada habitante contribui com os cofres 

municipais em impostos, taxas e contribuição de 

melhoria. 
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Indicador das despesas correntes 

per capita 

Demonstra em tese o valor que cada cidadão teria que 

contribuir para manter a operacionalização dos órgãos 

públicos municipais. 

Indicador dos investimentos per 

capita 

Demonstra o quanto dos investimentos realizados 

representam em benefício para a população. 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2016 

 

 

Durante o período de análise do objeto de estudo, Prefeitura de Comendador Levy 

Gasparian, houve variação das transferências constitucionais no período de 2013 a 2015. Os 

valores foram retirados do Portal da Transparência da organização e somados os valores 

mensais, ou seja, de janeiro a dezembro de cada ano. A diferença entre o maior valor, período 

de 2014, e o menor, período de 2015, das transferências constitucionais repassadas ao município 

foi de R$ 5.765.520,84 representando um percentual de 6,57% em relação ao total de 

transferências do ano anterior, conforme demonstra a tabela 3 abaixo. 

 

 

Tabela 3-Transferências Constitucionais repassadas ao município 

Ano 2013 2014 2015 

Transferências 

estaduais 

R$ 53.525.581,10 R$ 56.778.357,72 R$ 57.634.735,77 

Transferências 

federais 

R$ 28.327.597,61 R$ 30.913.743,68 R$ 23.413.570,79 

Transferências 

Voluntárias 

R$ 806.697,24 R$ 40.509,00 R$ 918.783,00 

Total R$ 82.659.875,95  R$ 87.732.610,40 R$ 81.967.089.56 

Fonte: Prefeitura De Comendador Levy Gasparian, 2017 
 

 

Segundo a análise do Tribunal de Contas do Estado, o município de Comendador Levy 

Gasparian quanto ao indicador equilíbrio orçamentário apresentou desequilíbrio em quatro dos 

seis anos analisados. Para melhor compreensão do resultado desse indicador tomou-se como 

exemplo o ano de 2015, ano em que o resultado foi 1,0314 isso significa que há R$ 103,14 de 

receita arrecadada para cada R$ 100,00 de despesa executada. Para chegar a esse resultado a 

instituição realizou o seguinte cálculo: resultado = receita arrecadada/ despesa executada, o 

quociente obtido foi 1,0314 x100 = 103,14 neste caso, em 2015 houve um superavit. 

Quanto ao indicador comprometimento da receita corrente com a máquina 

administrativa, do total de receita corrente apenas 92% foram comprometidos com despesas 

correntes em 2014 e 2015. Durante o período analisado houve queda do grau de 

comprometimento da receita corrente em 2014 e 2015. O melhor resultado foi o de 2010 quando 

o grau de comprometimento chegou a 1,03. O cálculo utilizado foi o seguinte: resultado = 

despesas correntes/receitas correntes, o quociente obtido foi 0,92 ou 92% demonstrando um 

comprometimento razoável. O indicador de autonomia financeira como se pode observar na 

tabela 1, apresentou queda entre 2010 e 2015, o que indica que a contribuição tributária própria 
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não tem sido suficiente para atender as despesas com a manutenção dos serviços da máquina 

administrativa. Cálculo utilizado: resultado = receita tributária própria/ despesas correntes. 

Os recursos financeiros gerados por meio de atividade tributária própria do município 

apresentou queda entre 2010 e 2015, é o que demonstra o indicador do esforço tributário próprio, 

ou seja, os recursos financeiros gerados a partir da atividade tributária própria representam o 

percentual do total de receitas. O indicador da dependência de transferência de recursos 

demonstra o grau de dependência do município em relação a União e ao estado, em outras 

palavras é a reposta para a seguinte questão: do total de receitas do município qual o percentual 

proveniente de transferências. Durante o período analisado o município teve alta dependência 

de transferências no período de 2010 a 2014 tendo um resultado favorável em 2015 quando o 

grau de dependência reduziu para 79%. Cálculo utilizado: resultado = transferências correntes 

e de capital/receita arrecadada. 

Em relação ao indicador da carga tributária per capita, houve redução no período entre 

2010 e 2015. O município teve um bom resultado em 2011, quando a carga tributária per capita 

chegou a 334,69; em 2015, quando houve queda o resultado foi de 263,08. Cálculo utilizado: 

resultado = receita tributária própria + cobrança da dívida ativa tributária/ população do 

município. O indicador das despesas correntes per capita conforme apresentado na tabela 2, 

demonstra o quando o cidadão arcaria para manter a operacionalização dos serviços públicos. 

Entre 2010 e 2015 houve aumento desse indicador, o que demonstra em tese a disponibilidade 

dos cidadãos em contribuir com o município. Cálculo utilizado: resultado = despesas correntes/ 

população do município. Quanto ao indicador dos investimentos per capita, atingiu um bom 

resultado em 2014, em 2015 teve uma pequena queda. Cálculo utilizado: resultado = 

investimentos/ população do município. Conforme se pode observar na tabela 1, em relação ao 

indicador da carga tributária per capita cada cidadão contribuiu com R$ 263,08 e recebeu 

R$ 181,58 de investimentos na forma de benefícios como demonstra o indicador dos 

investimentos per capita. 

O indicador do grau de investimentos demonstra a contribuição da receita total na 

execução dos investimentos. Durante o período analisado os investimentos apresentaram queda 

tendo alta em 2010 e 2014. Cálculo utilizado: resultado = investimentos/ receita arrecadada. O 

município apresenta dificuldades para pagar suas obrigações de curto prazo como foi 

demonstrado pelo indicador da liquidez corrente. O resultado desse indicador apresentou 

desequilíbrio em cinco dos seis anos analisados. Cálculo utilizado: resultado = ativo financeiro/ 

passivo financeiro. 

 

3 – Referencial Teórico 

 

 

3.1 – Conceito de gestão fiscal 
 

Devido à dificuldade de encontrar na literatura estudos que conceituam gestão fiscal de 

forma aprofundada, o conceito será apresentado com pouca precisão, porém permite obter uma 

noção do que seria a gestão fiscal mesmo que de forma parcial. Encontrou-se o conceito de 

gestão fiscal no trabalho de Ruth Helena Silva Vasconcelos Pereira que trata da importância do 

controle interno. 

Segundo Rosa e Ghizo Neto (2001 apud Pereira 2016), gestão fiscal é a atividade 

institucional da Administração Pública que tem como objetivo oferecer suporte ao Estado na 

transparência, prudência e planejamento dos orçamentos públicos utilizando mecanismos e 

instrumentos técnicos com potencial para apontar e corrigir irregularidades ou desvio das contas 
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públicas no cumprimento das metas e resultados das receitas e despesas. Neste sentido, o 

conceito de gestão fiscal abrange os sistemas de controle interno e externo utilizados como 

instrumentos técnicos, importante destacar o papel da Lei de Responsabilidade Fiscal como 

instrumento de planejamento da Administração Pública estabelecendo os limites dos gastos 

com o intuito de impedir ou dificultar o endividamento dos órgãos públicos. 

 

 

3.2 – Classificação das transferências intergovernamentais 
 

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, as transferências intergovernamentais são 

mecanismos por meio do qual os entes federativos transferem suas receitas a outros entes. As 

receitas dos municípios são provenientes de transferências intergovernamentais e são 

denominadas, de acordo com Conti (2001), como transferências automáticas ou obrigatórias, 

aquelas previstas na legislação de determinado estado. A aplicação dessa transferência não 

depende de decisões de autoridade, se dá devido ao recebimento do recurso, ou seja, deve ser 

operacionalizado porque o seu recebimento está previsto em lei e não porque uma autoridade 

decidiu. Exemplo, transferências constitucionais. 

Outra classificação adotada pelo estudioso refere-se às transferências discricionárias ou 

voluntárias. Essas transferências dependem de decisões de autoridades e são vinculadas a 

determinados critérios, ou seja, há exigência do cumprimento de determinados requisitos. 

Quanto ao destino dos recursos, o autor classifica as transferências em vinculadas ou 

condicionadas; não vinculadas ou não condicionadas. As transferências vinculadas ou 

condicionadas são recursos com destino específico, ou seja, o beneficiário deve utilizá-lo para 

uma finalidade predeterminada, exemplo, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB). As transferências não vinculadas ou não condicionadas são 

recursos que não têm destino específico, não há exigência de sua utilização para uma finalidade 

predeterminada, isto é, o beneficiário tem autonomia para decidir sobre a destinação dos 

recursos. Exemplo, Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

 

3.3 – Descentralização fiscal e criação de municípios 

 

 

Conforme identificados por Giroldo e Kempfer (2012), os principais fatores que  podem 

explicar os impasses da descentralização fiscal são: autonomia formal, a concretização formal 

da autonomia financeira dos municípios nos termos da Constituição Federal de 1988, CF/88 em 

contraste com a realidade. Dito de outra forma, significa que os municípios são formalmente 

autônomos, mas na prática são dependentes de repasses de outros entes federativos, pois a 

autonomia financeira de um ente federativo pressupõe a existência de recursos próprios 

suficientes para executar suas competências. 

No modelo de federação brasileiro, a formação da federação brasileira ocorreu de modo 

centrífugo, ou seja, diferentemente do modelo norte-americano que era formado pela união de 

Estados soberanos que abdicaram de sua soberania para formar um novo Estado, a federação 

brasileira se formou de modo inverso, num movimento de dentro para fora, isto é, já havia um 

Estado formado que se fragmentou formando os estados-membros. Como consequência, a 

federação brasileira tende a concentrar mais poderes na União em detrimento de outros entes 

federativos causando dessa forma desequilíbrios fiscais. 
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 A ausência de representação legislativa dos municípios no Senado Federal contribui 

para que os municípios sejam afetados por políticas econômicas e tributárias decididas no 

legislativo federal e que impactam as municipalidades. 

Outro aspecto da descentralização que deve ser analisado é a relação entre o surto de 

emancipação de municípios promovido pela CF/88 e o FPM. Essa relação caracteriza-se por 

interesses de recursos e acomodação por parte dos gestores de forma a gerar dependência de 

transferências, o que é prejudicial para o próprio município criado. Houve um aumento 

considerável dos municípios brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Censo Demográfico 2010, o Brasil possuía 5565 municípios. Em relação ao 

Censo Demográfico 2000 que era de 5507, representando um aumento de 58 municípios. 

As principais vantagens da emancipação é a proximidade do governo local dos 

problemas da população, o aumento das transferências intergovernamentais e a autonomia 

política, administrativa e financeira oferecidas pela CF/88. Noronha (1996), destaca aspectos 

positivos da criação de municípios citando o caso de Centenário, Rio Grande do Sul, onde 

moradores passaram a ter acesso a atendimento médico após a emancipação. Conforme a visão 

de Noronha, a criação de municípios não gera um custo para o Estado, pois este não auxilia os 

novos entes federativos. A criação de um município depende apenas de uma lei estadual. Apesar 

do otimismo, é necessário observar um outro aspecto. 

Autores como Giambiagi e Alem (1999 apud Tristão 2003) alertam sobre os interesses 

envolvidos na criação de municípios referentes ao FPM que é a principal fonte de recursos 

destes entes, principalmente os de pequeno porte, isto é, as regras de distribuição do FPM por 

beneficiarem os pequenos municípios, segundo a visão dos estudiosos, incentivam a criação de 

municípios menores, pois o valor do repasse do recurso não é proporcional ao tamanho desses 

entes federativos, ou seja, um município pequeno tanto em extensão territorial quanto em 

número de habitantes pode receber o mesmo valor que um município maior, aumentando dessa 

forma as desigualdades. 

 Sobre este aspecto, Gomes e Mac Dowell (2000) ao abordarem sobre a descentralização 

detectaram duas consequências desse processo: o aumento das transferências 

intergovernamentais beneficiou parte da população dos municípios, ou seja, esse aumento de 

transferências conforme a concepção dos autores mostrou-se contraproducente pelo fato de 

haver pequenos municípios onde a maioria da população possui nível de renda satisfatório e 

por outro lado, grandes municípios onde a maioria da população não possui um nível de renda 

satisfatório e sobrevive em condições precárias, dessa forma, os recursos direcionados para os 

pequenos municípios tendem a causar graves desequilíbrios. 

O aumento dos gastos legislativos e administrativos (gabinete do prefeito, câmara de 

vereadores) inviabilizaram os investimentos do setor público, pois reduziu o montante de 

recursos da Administração Pública que poderiam ser aplicados em investimentos. Os estudiosos 

apontaram que os pequenos municípios são altamente dependentes das transferências 

intergovernamentais. Dessa forma, os argumentos de Noronha a favor da emancipação de 

municípios podem ser questionados, pois o processo de criação de municípios tende a gerar 

mais um ente da federação dependente de repasses, o que torna mais grave a situação. 

 

 

4 – Plano de Ação 

 

O problema organizacional detectado refere-se à insuficiência de recursos financeiros 

para executar as atividades. O Plano de Ação foi elaborado a fim de desenvolver ações 
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articuladas e orientadas para solucionar o problema de forma que cada sugestão de melhoria 

possa contribuir com essa finalidade, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
 

 

Quadro 1 – Plano de ação para solucionar o problema organizacional. 

O que será 

feito? 

Quem fará? Quando será 

feito? 

Onde será 

feito? 

Por que será  

feito? 

Como será 

feito? 

Reduzir o 

número de 

secretarias e de 

cargos 

comissionados. 

O Prefeito. A partir de 

2016. 

Secretaria de 

Administração 

Porque a 

região se 

encontra em 

situação 

financeira 

precária. É 

necessário 

cortar gastos. 

Por meio de 

procedimento 

administrativo, 

documentos 

contendo leis 

que descrevem a 

decisão tomada. 

Promover 

melhorias na 

fiscalização 

tributária 

O prefeito e 

os 

vereadores 

A partir de 

2016. 

Secretaria de 

Fazenda. 

Para 

combater a 

sonegação 

fiscal 

Por meio de 

servidores 

capacitados 

para exercerem 

esta função. 

Implantar o 

Orçamento 

Participativo. 

O prefeito. A partir de 

2016. 

Deve-se 

dividir o 

município em 

regiões onde 

será realizada 

as discussões. 

Porque a 

população 

pode decidir 

sobre a 

aplicação 

dos recursos. 

Por meio de 

audiências 

públicas 

realizadas com a 

população. 

Aumentar as 

receitas de 

impostos 

municipais. 

O prefeito e 

o secretário 

de Fazenda. 

A partir de 

2016. 

Secretaria de 

fazenda. 

Para que o 

município 

tenha sua 

própria fonte 

de recursos 

tornando-se 

menos 

dependente 

de outras 

esferas de 

governo. 

Desenvolvendo 

politicas 

orientadas para  

instalação de 

novas empresas 

no município 

Implantar a 

gestão de 

pessoas. 

O prefeito. A partir de 

2016. 

Setor de 

Recursos 

Humanos. 

Promover a 

capacitação 

dos 

servidores 

municipais, e 

melhores 

condições de 

trabalho. 

Por meio de 

políticas e ações 

orientados para 

essa finalidade. 
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Fonte: elaborado pelo autor (2016). 

 

 

Com intuito de combater a insuficiência de recursos financeiros, a ação proposta 

consiste em reduzir os gastos da organização, como reduzir o número de secretarias e de cargos 

comissionados. Além disso, sugere-se aumentar as receitas municipais para que o município se 

torne menos dependente de outras esferas de governo. O prefeito pode desenvolver políticas 

voltadas para essa finalidade, atraindo empresas de outras regiões, tendo como resultado a 

geração de emprego e renda. Sugere-se ainda promover melhorias na fiscalização tributária e 

desenvolver estratégias para manter os resultados obtidos 

 

5 – Conclusão 

 

  

Conforme demonstram os dados analisados, a prefeitura do município de Comendador 

Levy Gasparian apresentou obstáculos que dificultaram a execução de suas atividades. Esses 

obstáculos referem-se à alta dependência do município de transferências constitucionais de 

diversos entes da federação, à redução de transferências e à má gestão fiscal. Essas foram as 

principais causas de insuficiência de recursos financeiros da organização. Os dados permitem 

analisar a seguinte situação: no ano em que o município recebeu mais recursos, 2014, 

apresentava-se as mesmas dificuldades do ano anterior, 2013, ou seja, se antes havia 

dificuldades por causa de pouco recurso repassado, como explicar que no ano em que houve 

aumento do repasse o dinheiro disponível no caixa da organização foi insuficiente para executar 

suas atividades? 

A explicação para esse fato é a má gestão fiscal. Como demonstram os dados, o 

município carece de uma política eficiente para aproveitar os recursos financeiros disponíveis, 

ou seja, quando há aumento de repasses não se aproveita o suficiente e quando há redução a 

situação se agrava. A má gestão fiscal tende a reduzir os recursos do caixa da organização. 

Conforme foi comprovado por meio da análise do Tribunal de contas do Estado, quanto ao grau 

de dependência de repasses, o município apresentou um grau de dependência elevado das 

transferências intergovernamentais durante o período analisado, o que demonstra a 

incapacidade da organização de gerar receitas próprias. 

Quanto ao indicador de equilíbrio orçamentário, o município apresentou desequilíbrio 

em quatro dos seis anos analisados, o que demonstra que a receita realizada não tem sido 

suficiente para cobrir a despesa executada. O nível do comprometimento da receita com 

manutenção da máquina administrativa tem apresentado queda durante o período de 2010 a 

2015, o que não é um bom resultado, pois pode dificultar a prestação de serviços essenciais 

para a população. O indicador de autonomia financeira não revelou um resultado satisfatório 

em 2014 e 2015 demonstrando baixa autonomia nesse período. 

O indicador de esforço tributário próprio assim como outros indicadores citados 

anteriormente vem apresentando queda. A redução desse indicador demonstra que os recursos 

financeiros gerados a partir da atividade tributária própria da entidade vem diminuindo durante 

o período e pode-se compreender também que se a geração de receita própria apresenta baixa, 

a organização tem outras fontes de recursos que compõem a receita total como os recursos 

financeiros transferidos pela União e pelo estado aos municípios. 

O indicador do grau de dependência de transferência de recursos tem apresentado queda 

durante o período, o que demonstra a alta dependência de transferência de recursos da 

organização. O indicador do grau de investimentos não apresentou resultado favorável, isto é, 
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a utilização da receita total nos investimento tem apresentado restrições durante o período. A 

contribuição da população também apresentado queda, ou seja, a contribuição dos cidadãos  

para os cofres públicos por meio impostos taxas e contribuição de melhoria, o que tem 

demonstrado o indicador da carga tributária per capita. 

O valor em tese que a população teria que contribuir para manter a operacionalização 

dos órgãos públicos municipais tem apresentado um bom resultado em 2015, como 

demonstrado pelo indicador das despesas correntes per capita. O indicador dos investimentos 

per capita tem revelado que os investimentos traduzidos em benefícios para a população tem 

sido menor que a contribuição dos cidadãos aos cofres públicos como demonstrado pelo 

indicador da carga tributária per capita. O indicador da liquidez corrente revela uma situação 

preocupante a respeito do município, ou seja, os recursos financeiros próprios da organização 

não tem sido suficientes para pagar suas obrigações de curto prazo. 

Esses resultados revelam a fragilidade da gestão fiscal do município e evidenciam suas 

limitações e potencialidades, possibilitando análises para tomada de decisões a fim de obter 

melhorias. Como demonstra os dados, os piores resultados para o município foi do ano de 2015 

e os melhores são do ano de 2014 com poucas variações. Conforme os resultados, o município 

demanda o desenvolvimento de uma política eficiente para obter melhorias na gestão fiscal e 

fim de reverter a situação desfavorável da entidade. 

Este trabalho apresentou sugestões de melhorias fundamentadas em estudos e 

ferramentas de gestão que auxiliam na tomada de decisão permitindo análises importantes sobre 

a gestão fiscal do município. Este estudo é um instrumento para ser analisado. Podem ser 

explorados aspectos não abordados neste trabalho como a vulnerabilidade e eficiência dos 

sistemas de controle interno e externo, novas sugestões de melhoria e de estudos como a 

viabilidade de uma reforma tributária; propostas, críticas de forma que as limitações sejam 

superadas. 
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