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RESUMO 

O endividamento dos Municípios brasileiros é a questão central do processo de ajuste do setor 

público. A gestão inadequada das Receitas e Despesas pode afetar a capacidade, de prestação 

de serviços básicos à população, gerando desconfiança e descrédito. A constante renegociação 

e repasses de verbas de esferas superiores, com intuito de suprimir lacunas nos orçamentos 

das prefeituras, levam a uma condição desfavorável, ao crescimento sustentável dos mesmos. 

O esforço de redução da dívida culminou com a implantação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que tem como um dos objetivos o controle do endividamento. O objetivo geral desta 

pesquisa é avaliar a variação do Endividamento em Longo Prazo de Porto Velho nos anos de 

2005 a 2016 a partir do Portal da Transparência de Porto Velho. Para atingir esse objetivo 

elegeram-se como objetivos específicos: (01) Levantar o Endividamento em Longo Prazo nos 

demonstrativos financeiros da prefeitura de Porto Velho no período entre 2005 e 2016; (02) 

Verificar o impacto provocado pelo nível de endividamento nas receitas correntes dos 

exercícios financeiros do município e (03) Analisar se o município cumpriu as limitações 

impostas pela Lei Complementar 101/2000 em relação ao Endividamento em Longo Prazo no 

período estudado. Visando atender os objetivos utilizou-se como procedimentos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica, documental e análise financeira dos resultados a fim 

de identificar o Endividamento em Longo Prazo num período de 12 anos. Baseado nos 

resultados obtidos é possível inferir que a prefeitura foi capaz de atender todos os requisitos 

previstos em dispositivos legais estando assim em equilíbrio financeiro. 

  

Palavras-Chave: Administração Pública. Despesas Públicas. Receitas Públicas. 

Endividamento. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The indebtedness of the Brazilian Municipalities is the central issue of the adjustment process 

of the public sector. Inadequate management of Revenues and Expenses can affect the 

capacity of providing basic services to the population, generating mistrust and discredit. The 

constant renegotiation and transfers of funds from higher spheres, in order to eliminate gaps in 

the budgets of municipal governments, lead to an unfavorable condition, the sustainable 

growth of them. The debt reduction effort culminated in the implementation of the Fiscal 

Responsibility Law, which has as one of the objectives the control of indebtedness. The 

general objective of this research is to evaluate the variation of the Long-term Indebtedness of 

Porto Velho in the years 2005 to 2016 from the Portal of Transparency of Porto Velho. To 

achieve this objective, the following specific objectives were chosen: (01) To raise the Long-

term Indebtedness in the financial statements of the city of Porto Velho in the period between 

2005 and 2016; (02) To verify the impact of the level of indebtedness on the current revenues 

of the municipal financial years and (03) To analyze if the municipality complied with the 

limitations imposed by Complementary Law 101/2000 in relation to the Long-term 

Indebtedness in the period studied. In order to meet the objectives, we used as methodological 

procedures: bibliographic research, documentary and financial analysis of the results in order 

to identify the Long-term Indebtedness in a period of 12 years. Based on the results obtained 

it is possible to infer that the city hall was able to meet all the requirements established in 

legal provisions and thus in financial equilibrium.    

Keywords: Public Administration. Public Expenditures. Public Revenues. Indebtedness. 
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1  INTRODUÇÃO 

Na procura do entendimento sobre a dívida pública também conhecida como dívida 

governamental, é definido para descrever o endividamento de qualquer área administrativa, 

desde um município, estado ou até mesmo um país. Harada (2002) define que “a dívida 

pública nada mais é de que o volume de recursos financeiros obtidos por um Ente Político, 

dentro de determinado período, sob condições de desenvolver, em geral, acrescido de juros, e 

dentro de cada prazo preestabelecido”. 

O endividamento público origina-se quando as despesas passam a ser superiores às 

receitas do Ente Público. Esse desequilíbrio entre receitas e despesas ocorre de duas formas: 

no caso da União, ocorre a emissão de moeda para fazer frente as suas despesas, e no caso de 

qualquer dos Entes (Estados, Distrito Federal e Municípios) há a concessão de créditos por 

alguém. O financiamento é uma das maneiras de endividamento que acarreta esse 

desequilíbrio. Os entes públicos, que não emitem moedas, se utilizam do financiamento, pois 

a concessão de crédito é uma maneira de aumentar as receitas, mas em contra partida ocorre 

um aumento nas despesas. Giambiagi e Além (2001), formulam que “se, em termos 

simplificados, a despesa supera a receita, é porque alguém concedeu crédito ao Poder Público, 

voluntária ou involuntariamente”. Pode-se exemplificar como fontes de crédito: empréstimos 

da União, através de instituições financeiras oficiais, empréstimos do mercado financeiro 

mediante a aquisição de títulos da dívida pública e fornecedores de bens ou serviços, que 

deixam de receber tempestivamente. 

Salienta-se, a necessidade de programar restrições orçamentárias rigorosas a fim de 

estabelecer o equilíbrio fiscal dos entes públicos e conter o endividamento. Com essa 

finalidade, foi promulgada a Lei Complementar 101/2000 (BRASIL, 2000), conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabeleceu regras de controle fiscal a fim de 

conter os déficits públicos e o endividamento das unidades da federação.  

Administrar o endividamento público significa que o Estado tem a obrigação de lidar 

com aspectos ligados a investimentos e políticas públicas, analisando as ações e propondo, 

quando necessário, mudanças no rumo das mesmas, SOUZA (2006). Diante disso, cabe aos 

municípios, segundo Menezes (2002), ser a instituição do poder público mais apto a captar de 

maneira mais eficiente as necessidades específicas, visando ao desenvolvimento econômico 

local. No âmbito dos municípios, por estarem mais próximos das demandas locais, estes 

buscam, por meio de suas políticas, planejamento e estratégias, evitar vários problemas, 
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dentre eles o seu endividamento.  A máquina pública deve, através do planejamento em médio 

e longo prazo, alavancar as oportunidades para a população e procurar diminuir as 

desigualdades socioeconômicas regionais.  

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

O Ente Público tem obrigatoriedade de realizar investimentos em áreas estratégicas 

como, por exemplo: saúde, educação e segurança e devem dispor dos recursos em caixa. Mas, 

na maioria das vezes, esses recursos não estão disponíveis na quantia necessária e a opção de 

déficit público pode ser única maneira para sua obtenção. 

O Endividamento Público sem planejamento pode acarretar em um descontrole nas 

contas públicas gerando uma obrigação de contingenciamento de recursos próprios a fim de 

honrar os juros e serviços da dívida.  

Na esfera municipal, foram encontradas poucas pesquisas que trate do assunto, então, 

investigações neste sentido, podem contribuir para o entendimento da dinâmica orçamentária 

e financeira dos municípios, assim como avaliar se o disposto na Lei Complementar 101/2000 

está sendo cumprido. Neste sentido o presente estudo deu início ao processo de pesquisa 

quali-quanti, a fim de obter subsídios para avaliar os níveis de Endividamento em Longo 

Prazo (ELP) na esfera municipal.  

A partir dessa situação surgiu o seguinte problema de pesquisa: Qual a variação do 

ELP do Município de Porto Velho no período entre 2005 e 2016? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a variação dos níveis de Endividamento em 

Longo Prazo do Município de Porto Velho-RO no período entre 2005 e 2016, a partir dos 

dados disponíveis no Portal da Transparência do Município de Porto Velho. 

Desta forma apresenta como objetivos específicos:  

(01) Levantar o ELP nos demonstrativos financeiros da Prefeitura de Porto Velho no 

período entre 2005 e 2016, a partir do Portal da Transparência do Município de Porto Velho;  

(02) Verificar o impacto provocado pelo nível de endividamento nas Receitas 

Correntes dos exercícios financeiros do Município; 
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 (03) Analisar se o município cumpriu as limitações impostas pela Lei Complementar 

101/2000 em relação ao ELP no período estudado. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Este trabalho apresentou-se relevante, uma vez que ele trata de um tema que 

influencia diretamente na saúde financeira e econômica da Prefeitura e das Políticas Públicas: 

o endividamento, outro fator que acentua sua relevância é a existência de poucos estudos 

relacionados, pois centram-se na esfera Estadual e Federal devido a maior disponibilidade de 

dados e aos efeitos que as finanças desses entes exercem sobre a macroeconomia brasileira.  

Diante da necessidade crescente da população por serviços públicos e da escassez de 

recursos, principalmente, na esfera municipal, este estudo busca conhecer os fatores que 

influenciam as despesas e receitas na administração municipal, e assim, evidenciar que 

aspectos devem-se receber atenção especial para melhorar a gestão dos recursos financeiros 

municipais. 

 

1.4  ESTRUTURA DA PESQUISA 

Este estudo é composto por cinco partes: Introdução, Referencial Teórico, 

Metodologia, Análise e Discussões de Resultados e Considerações Finais.  

No primeiro capítulo estão: A caracterização do problema, com a conceituação da 

Administração Pública e a caracterização do Endividamento Público e a apresentação das 

disposições legais, objetivando o tema até chegarmos ao problema de pesquisa; objetivos, 

onde se pontua as pretensões com a realização do estudo; A justificativa, apresentando a 

importância do trabalho e a estrutura da pesquisa.  

No segundo capítulo foi realizado um levantamento das principais literaturas e 

legislação aplicada ao tema, subdividindo-se em quatro partes: definição da Administração 

Pública; finanças públicas municipais compreensão em relação ao tema abordado; dividas 

pública, conceito a respeito do assunto; endividamento público, definição e os principais 

fatores para o crescimento do mesmo, com apresentação dos indicadores de endividamento 

aplicado ao setor público, com ênfase ao balanço anual; e por fim a Lei da Responsabilidade 
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Fiscal conceituando e apontando a importância da sua criação no que diz respeito ao controle 

dos gastos públicos. 

No terceiro capítulo apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa, 

caracterizando-se o estudo, os métodos utilizados na pesquisa, a população utilizada no estudo 

e as variáveis que compõem o construto do problema de pesquisa. 

No quarto capítulo apresenta a análise dos dados da pesquisa, descrevendo-se os 

resultados obtidos dessa análise, incluindo-se os resultados da pesquisa. 

No último capítulo, tecem-se as considerações finais, em que se relatam as 

conclusões a que se chegou por meio do resultado e da análise dos dados, as limitações que 

surgiram durante a pesquisa e as contribuições. A estrutura da pesquisa é composta por cinco 

capítulos distribuídos em quatro etapas. 

 

Quadro 01 - Etapas da Estrutura  da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 01 (Etapas da Estrutura da Pesquisa) apresenta o desenho da estrutura de 

pesquisa, o qual direcionou a elaboração deste estudo a fim de responder à questão de 

pesquisa proposta e atender ao objetivo geral e específico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

São examinados neste capítulo os conceitos e teorias utilizados para elaboração desta 

monografia. A seção 2.1 apresenta aspectos relacionados à Administração Pública; a seção 2.2 

conceitua as Finanças Públicas Municipais; a seção 2.3 apresenta os conceitos de Dívida 

Pública; a seção 2.4 trata-se sobre o Endividamento Municipal. 

 

2.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Administração Pública, segundo Nobrega (2012) “em todas as suas manifestações, 

deve atuar com legitimidade, ou seja, segundo as normas pertinentes a cada ato e de acordo 

com a finalidade e o interesse coletivo na sua realização”. 

 No âmbito objetivo, Di Pietro (2009), define a Administração Pública como a que 

“abrange as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de 

atender concretamente às necessidades coletivas; corresponde à função administrativa, 

atribuída preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo”. 

Conceitua-se Administração Pública como o conjunto de serviços e entidades 

incumbidos de concretizar as atividades administrativas, ou seja, da execução das decisões 

políticas e legislativas. O propósito da Administração Pública é a gestão de bens e interesses 

qualificados da comunidade no âmbito dos três níveis de governo: Federal, Estadual ou 

Municipal, (MATIAS e PEREIRA, 2008). 

Ainda segundo o autor a finalidade dos Entes Públicos (Federal, Estadual e 

Municipal) é o atendimento das necessidades da população, que são progressivas, mediante a 

administração dos recursos públicos, que são insuficientes. A Administração Pública é o 

conjunto das atividades diretamente destinadas à execução das tarefas ou incumbências 

consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou numa organização estatal. 

O Governo tem a responsabilidade em conduzir os negócios públicos, usando os 

Órgãos que o integram para alcançar seus objetivos. Afirma-se, também, que a Administração 

é o instrumento que o Estado possui para colocar em prática suas opções de Governo, sendo 

assim, o Estado, têm a responsabilidade de atender às necessidades da sociedade, com 

serviços públicos de qualidade, que é efetuado por meio da administração pública 

(MEIRELLES, 2002) 
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2.1.1 A Administração Pública Municipal  

O Município, menor unidade administrativa do Estado brasileiro, é “a pessoa jurídica 

de direito público interno, dotado pela Constituição Federal de 1988 de autonomia” 

(BASTOS, 2004). Para definir Políticas Públicas, dentro de suas competências, e, 

consequentemente, tributar e administrar os recursos públicos a fim de garantir o bem-estar 

social. Para Menezes (2002), “o município é reconhecido como a instituição que pode levar 

de forma mais eficiente e eficaz a presença do poder público ao interior do País, além de 

poder desempenhar o papel de agente do desenvolvimento econômico local”. 

Os municípios, no Brasil, existem desde o período colonial e tiveram na Constituição 

de 1988 (BRASIL, 1988) seu ápice no que diz respeito à autonomia (SLOMSKI, 2006).  

A Administração Pública Municipal está mais próxima dos problemas da sociedade e 

é suscetível ao controle mais efetivo desses desvios. No Município é onde se apresentam 

meios mais adequados para que o estado democrático seja estruturado e onde são geradas as 

situações mais favoráveis para interver de maneira mais eficaz as necessidades da população. 

Para atender às demandas e aos anseios da população, as administrações municipais prestam 

serviços públicos, direta ou indiretamente, dentro de suas competências e dos seus limites 

territoriais (MATIAS e CAMPELLO, 2000). 

 

2.1.2 A Gestão Pública Municipal 

A Gestão Pública envolve a interpretação de objetivos a fim de transformá-los em 

ação por meio do planejamento, da organização, da direção e do controle, devendo ser 

entendida como o conjunto de ideias, atitudes, normas e processos que determinam a forma de 

distribuir e de exercer a autoridade política e como se atendem aos interesses públicos 

(MATIAS e PEREIRA, 2007). 

A finalidade da Gestão Pública é oferecer e assegurar os serviços públicos 

necessários à população, mediante a execução do orçamento público. Em relação aos 

municípios, a gestão está associada às questões de interesse local e abrange aspectos 

orçamentários, financeiros e patrimoniais. Relaciona-se a Gestão Pública com os processos 

que visam à obtenção, transformação, circulação, aplicação e consumo de bens com o 

objetivo de atingir a finalidade proposta pela administração (SILVA, 2004). 
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A qualidade da Gestão Pública, nos seus aspectos financeiros, econômicos, sociais e 

de gestão depende da correta e persistente gestão dos recursos financeiros, porque na esfera 

municipal, aliás, em todo o setor público, tais melhorias estão ligadas às receitas e às 

despesas, ou seja, revelam-se como relações basicamente financeiras. 

 

2.2 FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

As Finanças Públicas são as atividades financeiras dos Estados e está orientada para 

a obtenção e o emprego dos meios materiais e de serviços para a realização das necessidades 

da coletividade, de interesse geral, satisfeitas por meio do processo do serviço público 

(MATIAS e PEREIRA, 2006). Os Entes Públicos têm a responsabilidade de viabilizar o 

funcionamento dos serviços públicos essenciais demandados pela coletividade.  

Para atingir esse objetivo necessitam de recursos financeiros, que são obtidos por 

meio de várias fontes, a fim de promover os serviços indispensáveis ao funcionamento das 

atividades estatais e ao bem comum da população. O custeio das necessidades públicas 

realiza-se por meio da transferência de parcelas dos recursos dos indivíduos e das empresas 

para os governos, completando assim o círculo financeiro entre sociedade e Estado. Esta 

relação é a principal preocupação dos gestores que administram as Finanças Públicas. 

Segundo Matias e Pereira (2006), o objeto precípuo das finanças públicas é a 

atividade fiscal, desempenhada pelos poderes públicos com o propósito de obter e aplicar 

recursos para o custeio dos serviços públicos, sendo orientada segundo duas direções, a 

Política Tributária e a Política Orçamentária.  

A Política Tributária é a que se refere na captação de recursos, para atendimento das 

funções da administração pública. A Política Orçamentária é a que se refere especificamente 

aos gastos, ou seja, aos atos e medidas relacionados com a forma da aplicação dos recursos, 

levando em consideração a dimensão e a natureza das atribuições do poder público, bem 

como a capacidade e a disposição para seu financiamento pela população. 

As Finanças Públicas em nível municipal referem-se à arrecadação de receitas, 

observada a competência tributária; às transferências, constitucionais e voluntárias, realizadas 

pela União e pelos Estados; e aos financiamentos obtidos. Compreendem, também, a 

aplicação desses recursos nas despesas fixadas no orçamento municipal, abordaremos esses 

conceitos nas seções seguintes. 
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2.2.1 Receitas Públicas Municipais 

As Receitas Públicas são todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, quer 

seja efetuado através de numerários ou outros bens representativos de valor, no qual o 

Governo tem direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros títulos que 

deem direitos a favor do Estado (KOHAMA, 2014). Caracterizam-se como ingressos 

definitivos de recursos ao patrimônio público, aumentando as disponibilidades do tesouro 

(MATIAS e PEREIRA, 2012). 

A Receita Pública classifica-se em dois segmentos: Receita Orçamentária e 

Extraorçamentária. As receitas orçamentárias são as que, de fato, pertencem à entidade 

pública e se classificam economicamente como Receitas Correntes ou Receitas de Capital 

(KOHAMA, 2008). As Receitas Correntes são recursos financeiros que ingressam 

regularmente nos cofres públicos para financiar, em princípio, as despesas correntes – custeio 

da máquina pública, juros e encargos das dívidas e transferências legais.  

As operações correntes estão relacionadas às transações que o governo realiza 

diretamente ou por meio de órgãos da administração indireta (autarquias), cujo esforço não 

resultam em acréscimos no seu patrimônio (KOHAMA, 2000). As Receitas Correntes do ente 

público são compostas pelas Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimonial, 

Agropecuária, Industrial, Serviços e outras. 

Já as operações de capital resultam na constituição ou criação de bens de capital, ou 

seja, acréscimos de patrimônio (KOHAMA, 2000). As Receitas de Capital são recursos 

financeiros oriundos da constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; 

os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, e, ainda, o superávit do 

orçamento corrente. 

As receitas de capital são recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas, da 

conversão em espécie de seus bens e direitos – alienação –, pelos recursos recebidos de outras 

pessoas de direito público e privado – convênios e doações –, destinados a atender despesas 

de capital (BEZERRA FILHO, 2006). As receitas públicas, em sentido amplo, referem-se aos 

recolhimentos de valores aos cofres públicos. 

A Receita Extraorçamentária compreende os recolhimentos realizados que 

constituirão compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização orçamentária. 

O Estado é obrigado a arrecadar valores que, em princípio, não lhe pertencem, figurando 
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assim, apenas como depositário (KOHAMA, 2014). São extraorçamentárias as receitas que 

não fazem parte do orçamento de modo que não serão consideradas quando da fixação das 

despesas públicas.  

Ainda segundo o autor, são receitas públicas apenas na acepção mais ampla do 

termo, uma vez que não poderá o administrador público contar com elas para custear despesas 

públicas previstas na peça orçamentária. São exemplos de Receitas Extraorçamentárias os 

recursos financeiros que adentram nos cofres públicos as cauções, fianças, depósitos 

para garantia, consignações em folha de pagamento, retenções na fonte, salários não 

reclamados e outras operações assemelhadas. 

 

Quadro 02 - Classificação das Receitas Públicas 

Receitas 

Públicas 

Receitas 

Orcamentárias 

Receita 

Corrente 

São às transações 

que o governo 

realiza 

diretamente ou 

por meio de 

órgãos da 

administração 

indireta 

(autarquias). 

Receitas Tributárias, 

de Contribuições, 

Patrimonial, 

Agropecuária, 

Industrial, Serviços e 

outras. 

 

Receita 

Capital 

Resultam na 

constituição ou 

criação de bens de 

capital, ou seja, 

acréscimos de 

patrimônio. 

Operações de 

Crédito, 

Alienação de bens, 

Amortização de 

empréstimos 

concedidos, 

Transferência de 

capital e 

Outras Receitas de 

Capital 

Receitas 

Extraorçamentárias 

São aquelas que não fazem parte do 

orçamento público. 

Fianças, 

Cauções, 

Depósitos para 

garantias, 

Consignações em 

folha de pagamento, 

Retenções na fonte, 

Salários não 

reclamados e Outras 

operações 

assemelhadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cau%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Garantia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consigna%C3%A7%C3%A3o
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No Quadro 02 (Classificação das Receitas Públicas), podemos verificar os tipos de 

Receitas Públicas a fim de facilitar a compreensão e a diferenciação de acordo com a sua 

classificação. 

 

2.2.2 Despesas Públicas Municipais 

Matias e Pereira (2012) definem a Despesa Pública como sendo a aplicação de 

determinada quantia em dinheiro, realizada por parte da autoridade ou agente público 

competente, tomando como base uma autorização legislativa, para execução de uma atividade 

fim a cargo do governo. As Despesas Públicas, assim como as receitas, também são 

classificadas em dois grandes grupos, a saber: Orçamentárias e Extraorçamentárias. A 

Despesa Orçamentária é aquela cuja realização depende de aprovação do Poder Legislativo. 

 Quanto à categoria econômica a Despesa Orçamentária se divide em Despesa 

Corrente e de Capital. As Despesas Correntes representam os gastos de natureza operacional, 

realizados pelas Instituições Públicas, para a manutenção e o funcionamento dos seus órgãos, 

entre os quais, despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras 

despesas correntes. Já as Despesas de Capital contribuem para a formação ou aquisição de um 

bem de capital já em uso, como é o caso de investimentos, inversões financeiras ou 

amortização de dívidas (KOHAMA, 2014). As Despesas de Capital são os gastos realizados 

pela Administração Pública para criar ou adquirir bens de capital, que constituirão 

incorporações ao patrimônio público de forma efetiva (KOHAMA, 2008). 

Assim, enquanto as Despesas Correntes têm por finalidade manter funcionando a 

estrutura pública; as Despesas de Capital se destinam a aumentar o patrimônio público com o 

intuito de expandir a ação governamental. As Despesas Públicas em sentido amplo são os 

gastos monetários efetuados pelos entes públicos a qualquer título. 

As Despesas Extraorçamentárias, por sua vez, são os pagamentos realizados pelo 

Estado que independem de autorização legislativa, estão à margem da Lei Orçamentaria. As 

despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro são consideradas Restos a Pagar e 

distinguem-se em processadas e não processadas. Os valores referentes a Restos a Pagar 

processados são despesas legalmente empenhadas cujo empenho foi entregue ao credor, que 

por sua vez já prestou os serviços, sem incluir o processamento do pagamento. Os nãos 

processados referem-se às despesas cujo empenho foi legalmente emitido, mas que ainda 
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depende da liquidação, ou seja, os bens e serviços não foram entregues e depende de algum 

fator para sua liquidação (KOHAMA, 2014). A Despesa Pública é o conjunto 

de dispêndios realizados pelos Entes Públicos a fim de saldar gastos fixados na Lei do 

Orçamento ou em Lei Especial, visando à realização e ao funcionamento dos serviços 

públicos, a despesa faz parte do orçamento e corresponde às autorizações para gastos com as 

várias atribuições governamentais.  

 

Quadro 03 - Classificação das Despesas Públicas 

Despesas 

Públicas 

Despesas 

Orçamentárias 

Despesa 

Corrente 

Representam os 

gastos de natureza 

operacional, 

realizados pelas 

Instituições 

Públicas, para a 

manutenção e o 

funcionamento 

dos seus órgãos. 

Despesas com 

Pessoal e Encargos 

Sociais, Juros e 

Encargos da Dívida 

e outras Despesas 

Correntes. 

Despesa 

Capital 

São os gastos 

realizados pela 

Administração 

Pública para criar 

ou adquirir bens 

de capital, que 

constituirão 

incorporações ao 

patrimônio 

público de forma 

efetiva ou por 

mutação 

patrimonial. 

Investimentos, 

Inversões 

Financeiras ou 

Amortização de 

Dívidas. 

Despesas 

Extraorçamentárias 

São os pagamentos realizados pelo 

Estado que independem de 

autorização legislativa, e estão à 

margem da Lei Orçamentaria. 

Restos a pagar 

processados: 
Despesas legalmente 

empenhadas e 

entregue ao credor, 

que por sua vez já 

prestou os serviços, 

sem incluir o 

processamento do 

pagamento. 

Restos a Pagar não 

processados: 
Despesas cujo 

empenho foi 

legalmente emitido, 

mas que ainda 

depende da 

liquidação. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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No Quadro 03 (Classificação das Despesas Públicas), podemos verificar os tipos de 

Despesas Públicas a fim de facilitar a compreensão e a diferenciação de acordo com a sua 

classificação. 

 

2.2.3 Gestão Financeira Municipal 

A Gestão Financeira na Administração Pública é definida como o conjunto de 

operações que visam diretamente alcançar os fins próprios da Administração Governamental 

(SILVA, 2004). 

A Gestão Financeira desenvolve-se fundamentalmente em três campos: a Receita, 

isto é, a obtenção de recursos patrimoniais; a Gestão, que é a administração e conservação do 

patrimônio público; e, finalmente, a Despesa, ou seja, o emprego de recursos patrimoniais 

para realização dos fins do Estado.  

A Gestão Financeira deve ser estruturada no sentido de obter o máximo de recursos 

financeiros para que o Governo possa atingir os resultados planejados e, desta forma, atender 

às demandas da sociedade (SILVA, 2004). 

Ainda segundo o autor a Administração Financeira compreende o conjunto de 

princípios, normas e procedimentos que intervêm diretamente no processo de identificação 

das fontes de arrecadação, assim como das aplicações de tais recursos na liquidação dos 

compromissos da Administração Pública. No âmbito Municipal, a Gestão Financeira refere-se 

aos procedimentos empregados na obtenção e administração dos recursos financeiros – 

Receitas Públicas – necessários para a realização dos serviços públicos e dos programas de 

interesse local, que constam no orçamento municipal e são executados ou desenvolvidos por 

intermédio das Despesas Públicas. 

Segundo Matias e Pereira (2006) “os Municípios, no desempenho de suas atividades 

e realização de seus fins, precisam obter meios financeiros, pela exploração de seu 

patrimônio, pelas contribuições representadas pelos tributos municipais e pela participação 

nas receitas do Governo Estadual e da União”. Essa atividade que os Municípios desenvolvem 

para atendimento das necessidades públicas é denominada de Gestão e Administração 

Financeira e consiste em obter, criar, gerir e despender os recursos financeiros indispensáveis 

àquelas necessidades. 
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De acordo com o Quadro 04 (Campos da Gestão Financeira), podemos verificar os 

três campos de atuação da Gestão Financeira e como são organizados e distribuídos de 

maneira a definir como o gestor pode atuar dentro de uma Instituição Pública Municipal.  

 

Quadro 04 - Campos da Gestão Financeira 

Gestão 

Financeira 

Receitas 
Obtenção de recursos 

patrimoniais. 

Gestão 
É a administração e conservação 

do patrimônio público 

Despesas 

O emprego de recursos 

patrimoniais para realização dos 

fins do Estado. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

Isto posto, faz-se necessário compreender os conceitos da Lei da Responsabilidade 

Fiscal como meio de controle dos gastos públicos. 

 

2.2.4 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

Em 04 de Maio de 2000, entrou em vigor a Lei Complementar n° 101, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabeleceu às administrações públicas de 

todas as esferas o conceito de gestão fiscal responsável e que preconiza ação planejada e 

transparente; prevenção de riscos; equilíbrio das contas públicas; cumprimento de metas e de 

resultados; e cumprimento de vários limites, dentre os quais se destacam os limites de gastos 

com pessoal e com o montante do endividamento (BRASIL, 2000).  

A LRF é fundamental, pois ressalta a noção básica de que a atuação apropriada do 

setor público no desempenho de suas funções supõe a obtenção de finanças coerentemente 

administradas (LUQUE e SILVA, 2004). É importante para o sistema de Finanças Públicas, 

pois o seu contexto de surgimento está relacionado a um período em que havia a necessidade 

de impor limites e metas aos gestores da política fiscal, e era preciso diminuir o déficit fiscal e 

o acúmulo de dívidas para que houvesse uma atitude fiscal responsável. A promulgação da 

LRF teve como uma de suas principais causas promoverem o controle da Dívida Pública 

Brasileira (COSTA, 2008). 
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A seguir a importância da LRF em assegurar a responsabilidade na Gestão Fiscal 

através da solicitação de transparência à Gestão das Finanças Públicas. 

 

2.2.5 A LRF e a Gestão Financeira Municipal 

A LRF enfatiza o planejamento nos entes públicos, fortalecendo os instrumentos 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), para esta finalidade e ao 

dispor sobre Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, tem como 

objetivos: melhorar a qualidade das ações de gestão fiscal dos recursos públicos confiados aos 

Administradores Públicos e coibir os abusos que provocam danos ou prejuízos ao patrimônio 

público (MATIAS e PEREIRA, 2006). 

Os Administradores Públicos deverão seguir as regras e limites claros para 

conseguirem administrar as Finanças Públicas de forma transparente e equilibrada. A LRF é 

um código de conduta para os Administradores Públicos na Gestão das Finanças Públicas de 

todas as esferas de Governo (MATIAS e PEREIRA, 2007). 

A sustentabilidade da LRF reside no planejamento governamental, 

responsabilização, transparência e controle. É uma das respostas para os problemas de 

disciplina fiscal: conter o déficit e o endividamento, enfrentada pelos entes da federação. O 

planejamento governamental ganha importância porque este tem como instrumentos o Plano 

Plurianual de Investimentos (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), e o Orçamento também ganha importância. Uma de suas 

principais preocupações é questionar se o teto estabelecido pela lei é possível de ser cumprido 

pelos Municípios (COSTA, 2008). 

Com a LRF, há uma necessidade de planejamento e transparência do Orçamento 

Público. Por isso, os Municípios precisam adaptar-se ao cumprimento de seus dois principais 

indicadores: a relação entre a Despesa de Pessoal com a Receita Corrente Líquida 

(Endividamento em Curto Prazo) e a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente 

Líquida (Endividamento em Longo Prazo). Esses são indicadores que influenciam direta ou 

indiretamente a Dívida Pública. 

Seu enfoque recai sobre o desenvolvimento das atividades financeiras, quando 

estabelece a necessidade das administrações públicas realizarem: 
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1. Previsão antecipada de suas receitas que darão suporte às despesas a serem 

consignadas no orçamento público; 

2. Programação financeira estabelecendo metas de arrecadação das receitas orçadas e 

cronograma de desembolso para as despesas orçamentárias, com o objetivo de manter o 

equilíbrio entre receitas e despesas; 

3. Estabelecimento de metas de resultados entre as receitas e as despesas públicas por 

meio do resultado primário; 

4. Definição de metas de resultados para o endividamento público por intermédio do 

resultado nominal; 

5. Previsão nos instrumentos de planejamento de margem de expansão para as 

despesas públicas consideradas de caráter obrigatório e continuadas. 

No Quadro 05 (Os eixos da LRF) apresenta os eixos que são orientadores para a 

implantação do modelo de informações gerenciais, pois o planejamento e o controle são 

instrumentos fundamentais para a geração de informações úteis para auxiliar o processo 

decisório e consequentemente melhorar os demais eixos: a transparência e a 

responsabilização. 

 

Quadro 05 - Os Eixos da LRF 

Eixos da Lei da 

Responsabilidade Fiscal 

Planejamento 

Na Administração Pública, 

institucionalizou a integração entre 

os processos de planejamento e 

orçamento ao prever a elaboração 

dos três instrumentos básicos para 

esse fim: PPA, LDO e a LOA. 

Transparência 

É assegurada por meio do incentivo 

à participação da sociedade e pela 

realização de audiências públicas no 

processo de elaboração e no curso 

da execução dos planos. 

Controle 

Cria um mecanismo na forma de 

um conselho de gestão fiscal que 

acompanha e avalia, de forma 

permanente, a política e a 

operacionalidade da gestão fiscal. 

Responsabilização 

É exigida do Gestor Público por 

meio da imposição de sanções ao 

descumprimento das regras 

estabelecidas na LRF. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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Portanto, torna-se necessário, conceituar a Dívida Pública como um relevante 

instrumento de política fiscal utilizado pelo Governo, 

 

2.3 DÍVIDAS PÚBLICAS 

Define-se como Dívida Pública, apenas a Dívida Passiva, descrevendo-a como a 

soma de todos os compromissos assumidos pelo Governo, bem como os respectivos serviços 

da dívida (juros e encargos assumidos para amortização da obrigação contraída), (KOHAMA, 

2014). É importante destacar que a Dívida Pública não decorre apenas de operações de 

crédito, mas também obrigações de outras fontes, tais como depósitos (fianças, cauções, 

consignações, etc.), resíduos passivos (restos a pagar) e outros de natureza semelhante 

(KOHAMA, 2010).  

Tratando-se de Dívida Passiva, esta se subdivide em Dívida Fundada e Dívida 

Flutuante. A Lei 4.320/64, no art.98, define dívida fundada ou consolidada pelo critério de 

tempo de amortização, enquadrando-as, assim, as dívidas com exigibilidade superior a 12 

(doze) meses, contraídas para atender desequilíbrios orçamentários ou para financiar obras e 

serviços públicos (BRASIL, 1964).  

A Dívida Fundada é constituída de obrigações de longo prazo, de natureza 

orçamentária, resultantes de contratos de empréstimos ou de financiamentos, ou ainda de 

negociações ligadas a obras ou serviços públicos, cujas amortizações e juros serão pagos no 

decorrer de diversos períodos (REIS, 2003).  

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo também conhecida como débito de 

tesouraria compreende, segundo a lei 4.320/64, artigo 92, os restos a pagar, os serviços da 

dívida a pagar, os depósitos e débitos em tesouraria (BRASIL, 1964).  

Pode-se verificar que no Quadro 06 (Classificação das Dívidas Públicas), as dívidas 

são diferenciadas a partir do seu tempo, Dívidas de Longo Prazo e Dívidas de Curto Prazo. Os 

Serviços da Dívida são representados pelas parcelas de amortização do principal, da correção 

monetária, juros e outros encargos incidentes sobre a dívida fundada ou consolidada a ser 

paga no exercício financeiro posterior ao da emissão da nota de empenho, caracterizando uma 

transferência de parte dos valores da dívida consolidada, pronta para pagamento, para a dívida 

flutuante (MOTA, 2009).  
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Quadro 06 - Classificação das Dívidas Públicas 

Dívida Pública 

ou 

Dívida Passiva 

Dívida Fundada 

ou  

Consolidada 

São dívidas de longo 

prazo, obrigações de 

exigibilidade superior 

a 12 (doze) meses, 

contraídas para 

atender a 

desequilíbrio 

orçamentário ou 

financiamento de 

obras e serviços 

públicos. 

Obrigações de longo prazo, 

de natureza orçamentária, 

resultantes de contratos de 

empréstimos ou de 

financiamentos, ou ainda de 

negociações ligadas a obras 

ou serviços públicos, cujas 

amortizações e juros serão 

pagos no decorrer de 

diversos períodos. 

Dívida Flutuante 

São dívidas em curto 

prazo também 

conhecida como 

débito de tesouraria. 

Compreendem os restos a 

pagar, parcelas de 

amortização e de juros da 

dívida fundada, depósitos, 

débitos de tesouraria. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

A Dívida Pública é o compromisso da entidade pública decorrentes, de contratações 

de operações de crédito pra atender as necessidades dos serviços públicos, de reconhecimento 

de obrigações legais e tributárias não pagas no período devido, de déficits orçamentários 

originados de Restos a Pagar sem contrapartidas financeiras. 

Existem duas formas de concessão de crédito: a Concessão de Crédito de Forma 

Voluntária e a Concessão de Crédito de Forma Involuntária (CORBARI, 2008).  

A Concessão de Crédito de Forma Voluntária por parte do credor caracteriza-se 

pelos empréstimos obtidos nas instituições financeiras oficiais do Estado ou da União ou 

mesmo no mercado financeiro, para financiar o descompasso entre receitas e despesas e, para 

isso, pagam-se juros e encargos financeiros. Já a Concessão de Crédito por Terceiros, de 

Forma Involuntária, diz respeito aos gastos superiores às receitas, déficits, resultando no não 

pagamento de fornecedores e/ou funcionários públicos. 

Segundo MELLO e SLOMSKI (2006), ao estudar o endividamento público, 

encontram-se diferentes métodos e formas de calculá-lo. Assim, o objetivo dos autores é 

propor uma função logística que represente a situação do endividamento dos estados 

brasileiros. Portanto torna-se necessário tratar os conceitos do Endividamento Público 

Municipal. 
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2.4 ENDIVIDAMENTOS MUNICIPAIS 

Existem dois indicadores na avaliação do Endividamento Público, um de curto prazo, 

o qual permite confrontar Restos a Pagar (processados e não processados) com Receitas 

Correntes. O outro indicador, de longo prazo, considera a Dívida Pública (passivo total menos 

passivo financeiro menos ativo disponível mais restos a pagar processado e não processado) 

confrontada com a receita corrente, que é originada da atividade tributária, cobrança de 

contribuições, exploração patrimonial, transferências de outros entes públicos (FREIRE e 

FREIRE FILHO, 2006). 

A LRF faculta o conceito de Dívida Líquida ou Bruta. No entanto, na literatura 

corrente, o conceito de dívida consolidada líquida é igual à Dívida Consolidada deduzida as 

disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e demais haveres financeiros. Por 

dificuldades na apuração de valores sobre o endividamento dos Estados, foi criado um índice 

de Endividamento de Longo Prazo (ELP), que se aproxima daquele descrito nas resoluções do 

Senado Federal (LUQUE e SILVA, 2004). 

 O indicador de ELP possibilita o conhecimento das ações governamentais, no que 

diz respeito à captação de recursos de terceiros (obrigações financeiras, contratos, tratados, 

convênios, operações de crédito e títulos emitidos). Ele pode ser utilizado como parâmetro de 

acompanhamento do endividamento subnacional. Quanto maior for o resultado, maior será o 

grau de endividamento dos Estados (NASCIMENTO e DEBUS, 2002).  

Segundo Freire e Freire Filho (2006) as variáveis utilizadas no indicador de ELP 

foram as seguintes:  

1. Passivo Total: representa o conjunto de obrigações assumidas pela entidade;  

2.  Passivo Financeiro: é o conjunto de obrigações assumidas pela entidade, mas de 

curto prazo; 

3. Ativo Disponível: são as disponibilidades, os créditos e os valores realizáveis em 

valores monetários;  

4. Restos a Pagar: é a soma das despesas emprenhadas (processadas e não 

processadas), mas não pagas;  

5. Dívida: corresponde ao passivo total menos passivo financeiro menos ativo 

disponível mais restos a pagar (processado e não processado);  
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6. Receita Corrente – é proveniente da arrecadação de tributos, contribuições, 

patrimoniais, serviços, bem como aquelas oriundas de recursos financeiros 

recebidos de outros entes públicos.  

A ELP é calculada a partir da seguinte fórmula:  

   

ELP =       
                                

                        
 

 

 

2.4.1 Receita Corrente Líquida - RCL  

Em relação aos limites legais impostos pela Lei Complementar 101/00, (BRASIL, 

2000) e as Resoluções 40/01 e 43/01 do Senado Federal (BRASIL, 2001) define-se como 

Receita Corrente Líquida: O somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 

industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também 

correntes, deduzidos, nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu 

sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação 

financeira.  

Segundo o § 3º, art. 2º, Resolução 40/01 do Senado Federal, a Receita Corrente 

líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 (onze) 

meses anteriores, excluídas as duplicidades (BRASIL, 2001).  

O Manual de Demonstrativos Fiscais destaca que o principal objetivo da RCL é 

servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa 

total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da 

dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do 

ente da Federação (BRASIL, 2011). 

Deverá ser elaborado demonstrativo da Receita Corrente Líquida, conforme Portaria 

Nº 407, de 20 de Junho de 2011 (BRASIL, 2011), que resolve que este demonstrativo 

apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida – RCL no mês em referência, sua evolução 

nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício excluindo as 

duplicidades.  

Equação 01: Endividamento em Longo Prazo  

Fonte: Freire e Freire Filho (2006) 
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Significa que a verificação da RCL deve ser para o período de um ano, não 

necessariamente o ano civil, e a sua apuração começará no mesmo mês em que se estiver 

calculando a RCL (NASCIMENTO e DEBUS, 2002).  

 

2.4.2 Dívida Consolidada Líquida  

O Artigo 98 da Lei 4.320/64 (BRASIL, 1964), descreve a Dívida Pública Fundada ou 

Consolidada, como os compromissos de exigibilidade superiores há doze meses, contraídos 

para atender o desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. 

Nos termos do Artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000) a 

Dívida Consolidada ou Fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 

financeiras do e da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados 

e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. 

A Dívida Consolidada Líquida corresponde às dívidas públicas consolidadas 

deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres 

financeiros, considerando-se ainda as obrigações a pagar que deverão ser deduzidas das 

disponibilidades financeiras (NASCIMENTO e DEBUS, 2002).  

A Dívida Consolidada Líquida visa assegurar a transparência das obrigações 

contraídas pelo município, como também controlar os limites de endividamento de que trata a 

LRF, ou seja, respeitar a relação entre dívida e sua capacidade de pagamento (OLIVEIRA, 

2006). Destarte, com a Resolução n° 40/01 do Senado Federal (BRASIL, 2001), definiu 

limites para a dívida consolidada líquida.  

Para evitar o endividamento excessivo, determinou uma relação de 1,2 (120%) entre 

Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida para municípios (FIORAVANTE, 

PINHEIRO e VIEIRA, 2008), não mais como a Resolução nº 78 do Senado Federal 

(BRASIL, 1998), onde determinava que o saldo total da dívida não pudesse superar valor 

equivalente ao dobro da Receita Líquida Real anual. Determina-se que até 2016, eventuais 

excessos em relação ao limite fixado deverão ser reduzidos na proporção de, no mínimo, 1/15 

a cada exercício (ROCHA, 2007).  

Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da Dívida 

Consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre (BRASIL, 2000), ou no caso dos 

Municípios com menos de 50 mil habitantes, semestralmente. Excepcionalmente em razão de 
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instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da 

República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de 

revisão dos limites (BRASIL, 2000). 

 Tal indicador possibilita verificar o quanto de Receita Corrente Anual está sendo 

comprometida com Dívida de Longo Prazo. O controle do nível de endividamento nos vários 

níveis do governo é de extrema importância, pois níveis elevados podem gerar um 

comprometimento da receita futura com pagamento de gastos passados, tendo efeito sobre a 

qualidade dos serviços futuros a serem prestadas à sociedade. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Pesquisar é buscar compreender a forma como se processam os fenômenos 

observáveis, descrevendo sua estrutura e funcionamento. Para uma investigação caracterizar-

se como uma pesquisa científica, deve ser estruturada, controlada, sistematizada e redigida de 

acordo com as normas da metodologia valorizada pela ciência. 

A metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho foi delineada, de modo 

genérico, em consulta bibliográfica a livros, revistas e sites especializados, com vistas a obter 

o referencial teórico para embasamento da pesquisa.  

Neste capítulo, estão demonstrados os procedimentos metodológicos selecionados 

para o desenvolvimento desta monografia. A seção 3.1 descreve o Método de Pesquisa; a 

seção 3.2 apresenta a Classificação da Pesquisa; a seção 3.3 ilustra o Instrumento da Pesquisa; 

a seção 3.4 demonstra a Coleta e Tratamento de Dados da Pesquisa. 

 

3.1 MÉTODO DA PESQUISA 

Segundo Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa científica é a realização de um estudo 

planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico 

da investigação.  

Para Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa é um procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. 

Ainda segundo o autor em relação ao método, definem como sendo o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista.  

Partindo da concepção de que método é um procedimento para alcançar determinados 

objetivos, pode-se dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados 

com o propósito de atingir o conhecimento (PRODANOV e FREITAS, 2013).  

Os métodos que são as atividades sistemáticas e racionais que fornecem as bases 

lógicas da investigação podem ser classificados em: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, 

dialético e fenomenológico.  Nesta pesquisa foi adotado o método dedutivo, o qual está ligado 
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à ideia de desmembramento do todo em partes mais simples e cuja verdade é intuitivamente 

reconhecida a partir do uso da razão para obtenção do conhecimento.  

No que tange à estratégia de pesquisa, o estudo caracteriza-se como bibliográfica e 

documental (MARTINS e THEÓPHILO, 2009). 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Com a intenção de alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos, optou-se por 

uma pesquisa de natureza básica desenvolvida mediante levantamento bibliográfico, 

documental e estudo de caso. A abordagem da pesquisa para o desenvolvimento do estudo 

sobre o ELP foi do tipo quali-quanti, nesse sentido, dentro das ciências sociais e, por 

influência da perspectiva positivista, “a tradição quantitativa condenava a pesquisa qualitativa 

como sendo impressionista não objetiva e não científica [...] já que não permite mensurações, 

supostamente objetivas [...]” (MOREIRA, 2002).  

A perspectiva positivista “aprecia números [...] pretende tomar a medida exata dos 

fenômenos humanos e do que os explica, na busca da objetividade e da validade dos saberes 

construído [...]” (LAVILLE e DIONNE, 1999).  

De acordo com Demo (2002), “a ciência prefere o tratamento quantitativo porque ele é 

mais apto aos aperfeiçoamentos formais: a quantidade pode ser testada, verificada, 

experimentada, mensurada”. 

Pois a pesquisa qualitativa pode ser acompanhada de um estudo quantitativo. Observa-

se que é uma pesquisa quali-quanti, pois tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos 

fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre 

teoria e dados, entre contexto e ação (NEVES, 1996).  

Quanto aos objetivos, o procedimento metodológico da pesquisa pode ser classificado 

como descritivo. Para Gil (2002) pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, um 

estabelecimento de relações entre variáveis, uma vez que foram coletados dados quantitativos 

por meio dos Demonstrativos Financeiros, com a finalidade de verificar a variação do nível de 

Endividamento em Longo Prazo no município de Porto Velho.  

 

 



    35 

 

Quadro 07 - Delineamento Metodológico da Pesquisa 

Critério Classificação Descrição 

Natureza Básica 
Envolve verdades e interesses universais, procurando gerar 

conhecimentos úteis, sem aplicação prática prevista. 

Método Científico Dedutivo 
Sugere uma análise de problemas do geral para o particular, 

através de uma cadeia de raciocínio decrescente. 

Objetivo Descritivo 

Busca expor as características de uma determinada população 

ou fenômeno, demandando técnicas padronizadas de coleta de 

dados.  

Abordagem Quali-Quanti 

O ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, 

interpretação de fenômenos e atribuição de significados. E 

através do uso de recursos e técnicas estatísticas, visa traduzir 

em números os conhecimentos gerados na pesquisa. 

Procedimentos 

Técnicos 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Desenvolvidos a partir de material já publicado: Livros 

Revistas, Artigos, Teses, Internet e Dissertações. 

Estudo de Caso 
Exploração exaustiva de um objeto com o foco em fenômenos 

contemporâneos inseridos no contexto. 

Pesquisa 

Documental 

Concebida a partir de material que não recebeu tratamento 

analítico. 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 

O Quadro 07 (Delineamento Metodológico da Pesquisa) mostra a classificação dos 

critérios metodológicos desta pesquisa monográfica e sua respectiva descrição conforme 

levantamento bibliográfico (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

 

3.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

Apresenta-se a estratégia bibliográfica como “necessária para a condução de qualquer 

pesquisa científica”, visto que, busca explicar, analisar e conhecer determinado assunto, tema 

ou problema com base em referências publicadas. A pesquisa bibliográfica é importante no 

sentido de ajudar o pesquisador a tomar conhecimento da literatura disponível sobre 

determinado tema, avaliar se o problema levantado já foi estudado por outros pesquisadores 

ou até mesmo para dar norte aos trabalhos (MARTINS e THEÓPHILO, 2009).  
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Ainda segundo o autor em relação à estratégia documental, utiliza-se de documentos 

como fonte de dados e evidencias, diferenciando-se da estratégia bibliográfica apenas pela 

utilização de fontes primárias, isto é, que ainda não receberam tratamento analítico ou que 

ainda não foram reelaborados de acordo com a finalidade da pesquisa.  

Para Moresi (2003) a investigação documental é a realizada em documentos 

conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza [...]: registros, 

anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais [...] 

a outros.  

Como em boa parte dos casos os documentos a serem utilizados na pesquisa não 

receberam nenhum tratamento analítico, torna-se necessária a análise de seus dados (GIL, 

2002). Logo para o desenvolvimento deste estudo fora adotado a análise dos dados do período 

compreendido entre 2005 e 2016, projetando a Evolução do Endividamento em Longo Prazo. 

Os dados foram compilados a partir do Portal da Transparência do Município de Porto Velho. 

 

3.4 COLETA DE DADOS E TRATAMENTOS DOS DADOS 

Os dados foram coletados a partir de informações financeiras disponíveis no site do 

Portal da Transparência do Município de Porto Velho- RO no período entre os anos de 2005 e 

2016, a coleta de dados foi realizada entre os dias 05 a 10 de Outubro de 2017 (PORTO 

VELHO, 2017). A escolha da fonte deu-se pela facilidade de acesso, confiabilidade e 

uniformidade dos dados, fato que elimina a necessidade de ajustes. 

Para que o trabalho fosse realizado com pertinência, algumas legislações foram 

consultadas, principalmente informações contidas nos seguintes documentos: Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) que trata de normas de Finanças Públicas voltadas para a 

responsabilidade na Gestão Fiscal e as Resoluções nº 78/1998, nº 40/2001 e nº 20/2003, do 

Senado Federal que definem limites de endividamento dos Entes Federativos.  

Foram também realizadas pesquisas bibliográficas que permitiram análise de 

material relevante, tomando-se por base o que já foi publicado em relação ao tema, que foram 

de suma importância para embasamento da pesquisa realizada.  

Nesta etapa, os dados obtidos por meio dos Demonstrativos Financeiros (Relatórios 

de Gestão Fiscal - Dívida Consolidada Líquida e no Relatório de Resumo de Execução 

Orçamentária – Receita Corrente Líquida), foram analisados através do Software Microsoft 
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Excel. Por meio deste foram criados gráficos para ilustrar a estatística descritiva dos períodos 

estudados.  

Os dados foram analisados a fim de se obter o Endividamento em Longo Prazo que, 

segundo Freire e Freire Filho (2006), é obtido a partir do quociente entre a Dívida 

Consolidada Líquida pela Receita Consolidada Líquida. Os resultados estão apresentados no 

capítulo 04. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção os dados obtidos no estudo são apresentados, comentados e interpretados 

de acordo com os objetivos traçados para a pesquisa, apoiando-se na literatura e na 

metodologia definida anteriormente. A interpretação dos resultados buscou, sobretudo, uma 

resposta plausível para o problema de pesquisa. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO MÚNICIPIO ESTUDADO 

Porto Velho é um município brasileiro e capital do estado de Rondônia. Situada a 

margem direita do Rio Madeira, na Região Norte do Brasil. Foi fundada pela empresa 

americana Madeira Mamoré Railway Company em 04 de julho de 1907, durante a construção 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, comandada pelo magnata norte-americano Percival 

Farquhar. Em 02 de outubro de 1914 foi legalmente criada como um município do Amazonas, 

transformando-se em capital do estado de Rondônia em 1943, quando criou-se o Território 

Federal do Guaporé (PORTO VELHO, 2017). Com uma população de 519.436 habitantes 

(Estimativa IBGE 2017), é o Município mais populoso do estado de Rondônia, o quarto mais 

populoso da Região Norte, atrás de Manaus, Belém e Ananindeua, e o mais populoso 

município da Região fora do eixo Amazonas-Pará. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com maior área territorial, estendendo-se por 

pouco mais de 34 mil km² (sendo mais extenso que países como Bélgica e Israel), além de ser, 

ao lado de Rio Branco e Teresina, a única capital estadual que faz fronteira com municípios 

de outro estado (PORTO VELHO, 2017).  

É a única capital estadual que faz fronteira com outro país, a Bolívia. Em termos 

econômicos, a cidade detém o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) da Região Norte, 

depois de Manaus, Belém e Parauapebas, além de ser atualmente a capital estadual que mais 

cresce economicamente no país, com crescimento do PIB per capita de 25.525,48 no ano de 

2014 (IBGE, 2014). 

Na seção seguinte estão apresentados o Portal da Transparência, com ênfase aos 

Demonstrativos Financeiros. 
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4.2 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: OS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 

As respectivas análises da pesquisa sobre a publicação dos demonstrativos contidos 

nos Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal 

(RGF) durante o período correspondente entre os anos de 2005 e 2016 estão em atendimento 

às obrigatoriedades impostas pela LRF.  

Os resultados apresentados, foram resultantes de informações coletadas através do link 

de acesso ao Portal da Transparência disponível no site oficial do Município, no item 

Prestação de Contas estão disponibilizados os demonstrativos exigidos em cada um dos 

relatórios, em seguida organizados em tabelas para assim realizar um comparativo quanto à 

publicidade resultando assim na discussão em relação à transparência do mesmo.  

Pode-se verificar de acordo com a Figura 01 (Relatório de Resumo de Execução 

Orçamentária) do RREO que o demonstrativo financeiro utilizado na pesquisa é a Receita 

Corrente Liquida. Nota-se que os relatórios estão distribuídos por bimestre conforme 

estabelecido pela LRF. E estes relatórios estão disponíveis a partir do ano de 2002. 

 

Figura 01 - Relatório de Resumo de Execução Orçamentária 

 

Fonte: Portal da Transparência de Porto Velho, (2017). 

 

Nota-se que na Figura 02 (Demonstrativo da RCL), as Receitas foram lançadas mês a 

mês e depois realizado um compilado dos últimos 12 meses determinando-se a Receita 
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Corrente Líquida do período no caso específico da Figura 02 (Demonstrativo da RCL) a RCL 

do período de 2005 foi de 247.260.048,61. 

A Receita Corrente Líquida procura captar a efetiva capacidade de arrecadação do 

Ente Público, pois que a outro tipo de Receita, a de Capital, tem natureza eventual fortuita, 

não traduz a normalidade de arrecadação dos Municípios.  

 

Figura 02 - Demonstrativo da RCL 

 

Fonte: Portal da Transparência de Porto Velho, (2017). 

 

 

Na Figura 03 (Relatório de Gestão Fiscal) pode-se evidenciar no RGF, que o 

Demonstrativo Financeiro fonte da pesquisa é a Dívida Consolidada Líquida. Nota-se que 

diferente dos Relatórios de Resumos de Execução Orçamentária, os Relatórios de Gestão 

Fiscal a sua prestação de contas é quadrimestral conforme estabelece-se na LRF.  
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Figura 03 - Relatório de Gestão Fiscal 

 

Fonte: Portal da Transparência de Porto Velho, (2017). 

 

Nota-se que na Figura 04 (Demonstrativo da DCL), as Dívidas foram lançadas por 

quadrimestre e não é realizado um compilado dos últimos 12 meses, para determinar-se a 

Divida Consolidada Líquida do período basta apenas verificar o terceiro quadrimestre no caso 

específico da Figura 04 (Demonstrativo da DCL) a DCL do período de 2005 foi de 

(54.249846,63). Nota-se que no Demonstrativo da DCL é diponibilizado a RCL do período e 

também a relação da DCL sobre a RCL. 
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Figura 04 - Demonstrativo da DCL 

 

Fonte: Portal da Transparência de Porto Velho (2017). 

 

A seguir estão analisados os demonstrativos financeiros iniciando com a Dívida 

Consolidada Líquida no RGF. 

 

4.3 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

Conforme descrito na seção 1.2 realizou-se um levantamento nos Demonstrativos 

Financeiros do Município de Porto Velho no período entre 2005 a 2016 em específico a DCL 

onde se encontra no RGF no Portal da Transparência do Município. Na Tabela 01 (Evolução 

da DCL no Período de 2005 a 2016) foi realizado o levantamento dos 12 anos desta pesquisa 

e a verificação da evolução da DCL neste período. 

O ano de 2004 foi inserido nesta pesquisa apenas para parâmetros e comparações em 

relação ao ano de 2005, pois a mensuração do percentual de crescimento ou regressão no 

período de 2005 tem como base o ano de 2004.   

De acordo com a Tabela 01 (Evolução da DCL no Período entre 2005 a 2016) pode-

se analisar uma variação na DCL com um aumento significativo no ano de 2005 tendo em 
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vista que no exercício anterior a dívida era apenas de 7.474.172,20, pois houve um 

crescimento de 06 (seis) vezes mais, observa-se que no exercício de 2006 ocorreu uma 

regressão considerável na DCL 98,84% em relação ao exercício anterior.  

 

Tabela 01 - Evolução da DCL no período entre 2005 a 2016 

ANO DCL 

Diferença da 

DCL no 

Período 

% 

Crescimento 

ou Regressão 

por Período 

DCL 

Crescimento ou 

Regressão DCL 

2004 -7.474.172,27 
   

2005 -54.249.846,63 -46.775.674,36 625,83% Crescimento 

2006 -630.949,89 53.618.896,74 -98,84% Regressão 

2007 -6.713.088,94 -6.082.139,05 963,97% Crescimento 

2008 -53.163.927,79 -46.450.838,85 691,94% Crescimento 

2009 -24.636.587,18 28.527.340,61 -53,66% Regressão 

2010 -26.458.104,01 -1.821.516,83 7,39% Crescimento 

2011 -86.243.288,66 -59.785.184,65 225,96% Crescimento 

2012 -88.549.695,72 -2.306.407,06 2,67% Crescimento 

2013 -30.644.601,35 57.905.094,37 -65,39% Regressão 

2014 14.834.544,35 45.479.145,7 -148,41% Regressão 

2015 106.029.477,3 91.194.932,9 614,75% Regressão 

2016 101.782.460,4 -4.247.016,81 -4,01% Crescimento 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

É possível destacar que entre os períodos de 2007 a 2012 tem um desequilíbrio na 

dívida, pois na maioria deste período há um crescimento na DCL exceto em 2009, visto que 

no exercício anterior (2008) ocorreram às eleições municipais. Já que para combater os 

expressivos aumentos de gastos em anos de eleição, a LRF proíbe o aumento das despesas 

com pessoal nos seis meses anteriores ao fim do mandato e a oferta de receitas futuras como 

garantia para empréstimos, as famosas operações com antecipação de receita orçamentária no 

último ano de mandato.   

No período de 2013 a 2016 é possível visualizar que a Gestão Pública Municipal 

começou de maneira expressiva a se preocupar no controle da DCL, pois já em 2013 houve 

uma regressão de 65,39% em relação ao exercício anterior. Em 2014 houve um saldo positivo 

de quase 15 milhões, pois as deduções neste período representaram um menor quantitativo em 

relação à Dívida Consolidada, indicando que os gestores públicos buscaram de maneira eficaz 
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o controle da DCL. E em 2016, ano eleitoral tem-se um saldo positivo de quase 102 milhões 

corroborando com um controle adequado dos gastos públicos o potencial de crescimento e a 

visibilidade econômica do município age de maneira favorável a captação de novos 

investimentos. Pois com o mercado próspero, as finanças públicas em equilíbrio favorecem 

em investimento de infraestrutura e desenvolvimento. No Gráfico 01 (Dívida Consolidada 

Líquida), podemos verificar a evolução da DCL nos períodos de 2005 a 2016. 

Gráfico 01 - Dívida Consolidada Líquida 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 

Na próxima seção estão abordados os Demonstrativos Financeiros, que evidenciam a 

Receita Consolida Liquida.  

 

4.4 RECEITA CORRENTE LIQUIDA 

Nesta seção estão abordados a evolução da Receita Corrente Líquida com base nos 

demonstrativos financeiros disponibilizados no RREO do Portal da Transparência no período 

de 2005 a 2016.  Na Tabela 02 (Evolução da RCL no Período de 2005 a 2016) foi realizado o 

levantamento dos 12 anos desta pesquisa e a verificação da evolução da RCL neste período. 

O ano de 2004 foi inserido nesta pesquisa apenas para parâmetros e comparações em 

relação ao ano de 2005, pois a mensuração do percentual de crescimento ou regressão no 

período de 2005 tem como base o ano de 2004.   
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De acordo com a Tabela 02 (Evolução da RCL no Período de 2005 a 2016) pode-se 

verificar um crescimento constante nas Receitas dando ênfase ao período de 2010 com um 

aumento de 29,14% em relação ao exercício anterior. Apesar de que, a partir do ano de 2011 

identifica-se a ocorrência de uma redução no crescimento da RCL, mas mesmo assim têm-se 

um crescimento considerável nas Receitas Públicas, pois em 2016 ultrapassam a casa dos 

Bilhões em arrecadações.  

 

Tabela 02 - Evolução da RCL no período de 2005 a 2016 

ANO RCL 

Diferença da 

RCL no 

Período 

% Crescimento 

ou Regressão 

por Período 

RCL 

Crescimento ou 

Regressão RCL 

2004 206.224.373,8       

2005 247.260.048,6 41.035.674,81 19,90% Crescimento 

2006 284.961.660,8 37.701.612,17 15,25% Crescimento 

2007 325.154.399,6 40.192.738,77 14,10% Crescimento 

2008 383.918.671,6 58.764.272,07 18,07% Crescimento 

2009 483.248.515,0 99.329.843,41 25,87% Crescimento 

2010 624.080.349,8 140.831.834,8 29,14% Crescimento 

2011 764.871.339,2 140.790.989,4 22,56% Crescimento 

2012 825.431.961,8 60.560.622,59 7,92% Crescimento 

2013 886.326.129,6 60.894.167,75 7,38% Crescimento 

2014 939.764.303,8 53.438.174,22 6,03% Crescimento 

2015 1.004.585.265,0 64.820.961,69 6,90% Crescimento 

2016 1.097.020.775,0 92.435.509,5 9,20% Crescimento 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

É importante ressaltar que o crescimento nas receitas deve-se a uma maior 

preocupação dos gestores públicos na captação de recursos em geral fazendo com que a 

arrecadação do município aumente e a busca constante de investimentos a fim de alavancar 

ainda mais situação financeira deste município. De acordo com o Gráfico 02 (Evolução da 

RCL no período de 2005 a 2016), pode-se verificar o crescimento das receitas no período 

estudado. Com o aumento nas Receitas pode-se inferir então que a disponibilidade de recursos 

financeiros nos cofres públicos permitindo que a prestação de serviços à população receba 

incremento sem o comprometer as Despesas Financeiras, pois o Município consegue o 

equilíbrio das finanças não necessitando a busca por Receitas Extraorçamentárias.   
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Gráfico 02 - Evolução da RCL no período de 2005 a 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

Na próxima seção serão abordados o Endividamento em Longo Prazo. 

 

4.5 ENDIVIDAMENTO EM LONGO PRAZO 

Nesta seção trata-se do Endividamento em Longo Prazo com base nos 

Demonstrativos Financeiros disponibilizados no RGF do Portal da Transparência no período 

de 2005 a 2016. O indicador de Endividamento de Longo Prazo (ELP) é composto pela 

relação de dívida e receita corrente, e quanto mais próximo de 0 (zero) melhor, pois a 

expressão matemática da razão entre receitas e despesas quando em equilíbrio é nula, e 

consequentemente menos endividados estarão os entes públicos. Na Tabela 03 

RCL

2005 247.260.048,61

2006 284.961.660,78

2007 325.154.399,55

2008 383.918.671,62

2009 483.248.515,03

2010 624.080.349,81

2011 764.871.339,21

2012 825.431.961,80

2013 886.326.129,55

2014 939.764.303,77

2015 1.004.585.265,46

2016 1.097.020.774,96
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(Endividamento em Longo Prazo no Período de 2005 a 2016), estão demonstrados o agregado 

do ELP. 

 

 

Tabela 03 - Endividamento em Longo Prazo no Período de 2005 a 2016 

ANO DCL RCL ELP 

2004 -7.474.172,27 206.224.373,80 0,036242914 

2005 -54.249.846,63 247.260.048,61 0,219404012 

2006 -630.949,89 284.961.660,78 0,002214157 

2007 -6.713.088,94 325.154.399,55 0,02064585 

2008 -53.163.927,79 383.918.671,62 0,138477057 

2009 -24.636.587,18 483.248.515,03 0,050981196 

2010 -26.458.104,01 624.080.349,81 0,042395349 

2011 -86.243.288,66 764.871.339,21 0,112755289 

2012 -88.549.695,72 825.431.961,80 0,107276795 

2013 -30.644.601,35 886.326.129,55 0,034574859 

2014 14.834.544,35 939.764.303,77 -0,015785388 

2015 106.029.477,25 1.004.585.265,46 -0,105545523 

2016 101.782.460,44 1.097.020.774,96 -0,092780796 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

Na tabela 03 (Endividamento em Longo Prazo no Período de 2005 a 2016), é 

apresenta-se a evolução do endividamento sendo este a razão da DCL pela RCL. Nota-se que 

o Indicador de ELP foi indicado em unidades percentuais. Podemos verificar no Gráfico 03 

(Evolução do ELP) a evolução no decorrer desses 12 anos. 

 

Gráfico 03 - Evolução do ELP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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Com base na Tabela 03 (Endividamento a Longo no Período de 2005 a 2016) e no 

Gráfico 03 (Evolução do ELP) pode-se verificar que o Município de Porto Velho possui uma 

ELP próximo 0 (zero) a variação da relação entre a DCL e a RCL observadas no período 

estudado representa-se, 0,22 (22%) em 2005 a -0,10 em 2015. Nota-se que a partir de 2014 

devido ao saldo positivo da DCL, o ELP está abaixo de 0 (zero), de acordo com o referencial 

teórico o resultado obtido caracteriza-se como favorável, pois se a DCL está controlada, tendo 

em vista que as Receitas, não estão comprometidas para a quitação destas despesas fazendo 

com que o potencial de investimentos seja vantajoso, pois um município com suas dividas 

controladas terá uma visibilidade maior para captação de recursos. O Ente Público que 

preserva sua estabilidade frente aos gastos públicos prima pela continuidade da administração, 

evita que o município recorra ao estado para que possa saldar seus compromissos. 

Demonstra-se no Gráfico 04 (Comparação entre DCL e RCL), a relação entre Dívida 

Consolidada Líquida e Receita Corrente Líquida. Observa-se que de 2005 a 2016 a Dívida 

Consolidada Líquida manteve-se menor que a RCL, conservando a capacidade de pagamento 

do município. O Município de Porto Velho demonstra zelo e controle do endividamento 

municipal, e mantêm estáveis as Contas Públicas. Por análise dos dados extraídos, é possível 

constatar que a gestão foi eficiente na manutenção sustentável dos índices de endividamento o 

que resulta na oportunidade de proporcionar o crescimento de forma sustentável. 

 

Gráfico 04 - Comparação entre a DCL e a RCL 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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Na próxima seção verifica-se que o município cumpriu o que foi estabelecido pela 

LRF no período estudado. 

 

4.6  ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

A LRF versa nos artigos 29 a 42 sobre a proibição da União de conceder 

empréstimos ou refinanciar a dívida dos Estados e Municípios, impõe limites para a dívida 

consolidada, cria procedimentos de controle e aplicações de penalidades. No artigo 52, da 

Constituição Federal, a competência é privativa do Senado Federal para fixar os limites da 

dívida consolidada (BRASIL, 1988).  

O Senado Federal, através da resolução número 40 de 2001, fixou os limites para os 

Estados e Municípios, na proporção de duas vezes a receita corrente líquida para os Estados e 

Distrito Federal e de 1,2 vezes para os Municípios e prazo para o enquadramento de quinze 

anos para os Estados e Municípios que estivessem, em 31 de dezembro de 2001, superiores ao 

limite fixado. Fixou também a razão de 1/15 à redução do excedente (BRASIL, 2001). O 

Senado Federal edita a resolução número 20 de 2003 prorrogando o prazo para o 

enquadramento até 01.05.2005 (BRASIL, 2003). 

Quanto aos ajustes sobre o limite excedido, ocorrerá o monitoramento quadrimestral 

para o cumprimento do limite; deverá ser eliminado todo o excesso até o término do terceiro 

quadrimestre, e 25% no final do primeiro quadrimestre.  

Permanecendo o excesso, o ente ficará proibido de realizar operações de crédito tanto 

interno como externo. Impõe-se também a necessidade de resultados primários para 

recondução da dívida ao limite e limitação de empenho. Além disso, o ente fica proibido de 

receber transferências voluntárias caso não cumpra os prazos.  

É instituída a “Regra de Ouro”, proibição de contrair empréstimos para as despesas 

correntes. Destacando-se os mecanismos de controle das finanças públicas para os anos de 

eleição (CORBARI, 2008). 

Demonstra-se no Gráfico 05 (Comparação da ELP pelo Limite Imposto pela LRF), a 

relação entre Dívida Consolidada Liquida e Receita Corrente Líquida, apresenta-se ainda o 

limite máximo que a prefeitura poderia atingir. Compreende o Endividamento em Longo 

Prazo no período de 2005 a 2016. 
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Gráfico 05 -  Comparação da ELP pelo Limite Imposto pela LRF 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

Ao considerar o máximo que à Dívida Consolidada Líquida poderia alcançar caso 

chegasse ao limite de 1,2 (um inteiro e dois décimos) previsto na Resolução n° 40/01 

(BRASIL, 20011) do Senado Federal, o município apresenta folga em relação ao limite, ao 

considerar ELP dos períodos em estudo.  

Analisando o endividamento entre 2005 e 2016 verifica-se um equilíbrio que pode 

ser explicado pelas exigências previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 

40/01 (BRASIL.2001) do Senado Federal, e ainda a preocupação do executivo em manter a 

DCL inferior a RCL fazendo com que o índice de ELP se aproxime de 0 (zero).  

O Gráfico 06 (DCL x RCL x Limite) ilustra a comparação da Receita Corrente 

Liquida, o limite estipulado por Lei e a Divida Consolidada Líquida. 
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Gráfico 06 -  DCL x RCL x Limite 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

Observa-se no Gráfico 06 (DCL x RCL x Limite) a representação das variáveis lado 

a lado, permitindo uma melhor comparação dos resultados obtidos. Em razão disso identifica-

se que, o município de Porto Velho apresenta aos longos dos anos sua Receita Corrente 

Líquida em constante crescimento. Por sua vez, a ocorrência da divida apresentou variações, 

no sentido de apresentar saldo positivo, pois houve um controle desses dispêndios, Divida 

Consolidada menos Deduções. 

Nota-se que no ano de 2006 a Dívida Consolidada Líquida está muito próxima à zero 

devido o tamanho da amostra (630.949,89). 

Assim a Prefeitura do Município de Porto Velho, cumpre os limites estabelecidos 

pela LRF, tendo em vista que os gastos públicos poderiam ultrapassar em até 20% o total de 

Receitas do exercício.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que atividade financeira dos Municípios consiste em arrecadar 

recursos para atender às necessidades básicas da população. Cabe aos gestores públicos 

gerenciar de maneira adequada esses recursos já que os mesmos são escassos, de modo a 

comprometer o mínimo possível suas receitas correntes com pagamento de dívidas, tanto de 

curto quanto de longo prazo. Dessa forma, poderá aplicar mais em áreas básicas como 

educação, saúde, saneamento entre outras.  

Por sua vez, o presente estudo se propôs a analisar nível de Endividamento em 

Longo Prazo do Município de Porto Velho, no período entre 2005 e 2016. E na análise dos 

indicadores de longo prazo (ELP) a partir dos dados disponibilizados no Portal da 

Transparência (objetivo específico 01). Verificou-se que houve uma queda significativa ao 

longo dos anos, demonstrando a influência da LRF e das Resoluções do Senado nº. 40 e 

43/2001.  

Observou-se ainda, que o Ente Público tem procurado equilibrar sua execução 

orçamentária de forma a comprometer o mínimo possível suas receitas correntes com Dívidas 

Consolidadas Liquida (objetivo específico 02). O Ente Público que preserva sua estabilidade 

frente aos gastos públicos prima pela continuidade da administração, evita que o município 

recorra ao estado para que possa saldar seus compromissos. 

Partindo do pressuposto de que o Município pode comprometer em até 1,2 vezes a 

sua Receita Corrente em Dívida de Longo Prazo (objetivo específico 03), constata-se no 

presente estudo que o município no período estudado esteve com o ELP próximo a 0 (zero) 

em situação favorável e salientando-se que a partir de 2014 passou a ter um saldo positivo na  

DCL fazendo com que o nível de ELP esteja  abaixo de 0 (zero) situação muito vantajosa para 

o Município, pois sem dívidas as Receitas podem ser destinadas a maiores benefícios a 

população. 

A partir dos resultados obtidos, é possível responder o problema de pesquisa, e ao 

mesmo tempo em que a Administração Pública avançou com a LRF no sentido de determinar 

diretrizes para a obtenção dos recursos públicos a terceiros, faz-se necessário e urgente à 

adoção de mecanismos de controle sobre a prestação de contas que permitam melhor 

avaliação sobre o desempenho nos indicadores de endividamento dos municípios.  
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O Município de Porto Velho mantém o equilíbrio financeiro, pois os gestores 

públicos se preocupam com o controle da Dívida Consolidada Líquida e tendo visto que as 

Receitas no período estudado sempre cresceram de maneira gradativa, primando à eficiência 

na gestão administrativa no controle do Endividamento em Longo Prazo. Ao passo que ocorre 

a redução de gastos, aumento de receita e o alinhamento às normas, o que proporciona ao 

gestor a oportunidade de aplicar o que equivale ao lucro na iniciativa privada em benefícios 

para a população. 
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