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Área Temática:  Contabilidade Governamental e do Terceiro Setor 
 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: um estudo e avaliação dos gastos com pessoal 
nas Prefeituras da microrregião de Getúlio Vargas-RS no período de 2009 a 2013 

 
 
 
 
Resumo: O setor público necessita evidenciar suas ações em sua totalidade, com 
transparência e credibilidade, desta forma, para auxiliar neste processo surge a Lei 101/2000 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), segundo Gerigk e Corbari (2011), a lei estabelece às 
administrações públicas de todas as esferas de governo o conceito e objetivo principal de 
gestão fiscal responsável, que pressupõe a ação planejada e transparente; visando a prevenção 
de riscos. Desta forma a presente pesquisa objetivou realizar a aplicação dos conceitos 
clássicos da LRF no desempenho dos pequenos municípios, verificando se as prefeituras da 
amostra estão enquadradas com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, analisando o 
percentual de gastos com pessoal e recursos humanos. Trata-se de uma pesquisa exploratória 
e quantitativa. As prefeituras analisadas são da microrregião de Getúlio Vargas-RS, dentre os 
períodos de 2009 a 2013. Foi possível identificar a importância da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, sendo que se não houvesse esta normatização, certamente ocorreriam problemas com 
valores elevados em gastos com pessoal, pois conforme verificou-se na amostra estudada, em 
período eleitoral, as prefeituras tendem a aumentar os seus gastos com pessoal, sendo que 
algumas delas chegaram ao limite permitido pela lei. 
 
Palavras-chave: Lei de responsabilidade fiscal. Administração pública. Gastos com pessoal. 

1 INTRODUÇÃO 

A alta competitividade e as mudanças organizacionais que vem ocorrendo deixam as 
empresas expostas a algumas necessidades fundamentais, como apresentar bom desempenho, 
agilidade nos processos, confiança e credibilidade nas suas informações e desenvolvimento 
eficaz e eficiente das suas atividades, sejam elas relacionadas ao comércio, indústria ou 
prestação de serviços. A competitividade, impacta na adaptação das entidades a este novo 
cenário de constante exigências, e conseqüentemente, instigando as empresas para que 
estejam sempre buscando melhorar seus processos e resultados através da informação, 
melhorando suas estratégias, seus produtos e serviços, visto que a informação é uma 
ferramenta chave para o sucesso deste processo.  

Padoveze (2007, p. 28), aduz que “o valor da informação reside no fato de que ela deve 
reduzir a incerteza na tomada de decisão, ao mesmo tempo que procura aumentar a qualidade 
da decisão”. Corrobando com esta ideia, Mendes e Escrivão Filho (2007) complementam que 
a falta de qualidade, confiabilidade ou preço competitivo, em quaisquer dos elos da cadeia, 
pode comprometer a competitividade de todas as empresas que dela fazem parte. 

Ademais, neste cenário o setor público também está inserido, necessitando evidenciar 
ações em sua totalidade, com transparência e credibilidade, desta forma, para auxiliar o setor 
público, surge em 2000 um novo mecanismo para estruturar e regrar este processo, a Lei 
101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que segundo Gerigk e Corbari (2011), a lei 
estabelece às administrações públicas de todas as esferas de governo o conceito e objetivo 
principal de gestão fiscal responsável, que pressupõe a ação planejada e transparente; visando 
a prevenção de riscos e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas; o 
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cumprimento de metas e de resultados; e o cumprimento de vários limites, dentre os quais se 
destacam os limites com gastos de pessoal e com o montante do endividamento público.  

Luque e Silva (2004), discorrem que a LRF torna-se um importante instrumento, pelo 
motivo de que a mesma ressalta a noção básica de que a atuação apropriada do setor público 
no desempenho de suas funções passa pela obtenção de finanças corretamente administradas, 
pois para que se tenha uma ação eficiente do setor público, algumas etapas são necessárias 
passando por uma aplicação adequada dos recursos, bem como por uma distribuição adequada 
dos bens públicos e essenciais para os segmentos mais carentes da população. 

Diante deste contexto, a LRF ganha papel preponderante na gestão dos recursos 
públicos. A presente pesquisa, levando em consideração o pressuposto estabelecido, e as 
atribuições inerentes à atividade pública municipal, visa responder ao seguinte 
questionamento: os gastos com pessoal das prefeituras municipais da microrregião de Getúlio 
Vargas-RS estão em conformidade em relação à Receita Corrente Liquida no período de 2009 
a 2013?  

Objetivo deste estudo é realizar a aplicação dos conceitos clássicos da LRF no 
desempenho dos pequenos municípios, verificando se as prefeituras da amostra estão 
enquadradas com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, analisando o percentual de gastos 
com pessoal e recursos humanos, destacando a importância que os relatórios fiscais têm, nesta 
busca constante do equilíbrio financeiro. A pesquisa delimita-se as prefeituras dos municípios 
da microrregião de Getúlio Vargas - RS, sendo os seguintes municípios pertencentes a 
amostra: Getúlio Vargas, Estação, Erebango, Charrua, Quatro Irmãos, Sertão, Ipiranga do Sul 
e Floriano Peixoto.  

Com a LRF as prefeituras ficam obrigadas a emissão e publicação dos relatórios 
fiscais, onde os gestores só podem gastar aquilo que foi arrecadado, sendo que o controle é 
baseado no plano orçamentário. Trata-se de um tema relevante, onde para os autores Alesina e 
Perotti (1996), Mendes e Rocha (2003), o endividamento ocorre em virtude da falta de 
instituições orçamentárias apropriadas para a manutenção da performance fiscal dos entes 
subnacionais, que seriam os estados e municípios. Com a ausência de restrições 
orçamentárias, abre-se espaço para o endividamento crescente dos governos subnacionais. E é 
neste momento que a LRF faz sua contribuição, tendo como propósito de conter o déficit 
publico e o endividamento crescente por meio da manutenção do equilíbrio fiscal permanente, 
mediante o cumprimento de metas de resultado fiscal. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico será abordado conceitos relacionados a Contabilidade, Contabilidade 
Pública e Lei da Responsabilidade Fiscal.  

2.1 Contabilidade 

A contabilidade é de fundamental importância para as todas as entidades, pois é 
através dela que se têm as informações necessárias da situação financeira e patrimonial da 
mesma. Sendo assim conceitua-se contabilidade como 

Ciência que tem por objeto o estudo do Patrimônio a partir da utilização de métodos 
especialmente desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir e analisar 
todos os fatos que afetam a situação patrimonial de uma pessoa. (GONÇALVES; 
BAPTISTA, 2007, p. 23). 



4 

 

Para Orru (1990), Jacinto(1990), Franco (1997) e Sá (1998) a contabilidade é a 
Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, 
obtendo evidências e comportamentos dos mesmos, em relação à eficácia das células sociais, 
evidências que ocorrem  mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a 
análise e a interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação – 
necessárias à tomada de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas variações e o 
resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

Quanto aos objetivos da contabilidade, Iudícibus (1995), Crepaldi (1995), 
Franco(1997) e Favero et al. (1997) conceituam como: o objetivo básico da contabilidade, se 
resume no fornecimento de informações  econômicas para os vários usuários, de forma que 
propiciem decisões racionais, ou seja, como as informações que deverão ser geradas para que 
os diversos usuários possam tomar conhecimento da situação da organização em dado 
momento, com a finalidade de tomar as decisões que considerarem necessárias.  

Atualmente, a contabilidade vem se aprimorando, pois conta com diversos sistemas 
informatizados, o que possibilita aos contadores e usuários gerar um número maior de 
informações com exatidão e precisão, as quais serão transmitidas, a sociedade e aos entes 
internos da administração pública. A contabilidade torna-se um instrumento gerenciador 
dentro das organizações, neste sentido o autor fundamenta que 

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a 
tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu 
para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo o governo 
começa a utilizar-se dela para arrecadar impostos e a torna obrigatória para a maioria 
das empresas. (MARION, 2008, p. 26). 

Gil, Biancolino e Borges (2010) ressaltam a exigência de demonstrações contábeis cada 
vez mais claras e com a mínima possibilidade de incorreção, aliada a enorme quantidade de 
transações e de grande complexidade operacional, fazem com que esse “novo” sistema de 
informação contábil opere em um novo ambiente tecnológico, totalmente computadorizado 
com base em toda a trajetória da contabilidade. Greco, Arend e GÄrter (2007, p. 1) aduzem 
que a contabilidade: 

 Ela registra, estuda e interpreta (por analise) os fatos financeiros e econômicos que 
afetam a situação patrimonial de determinada pessoa física ou jurídica. Essa situação 
patrimonial é apresentada ao usuário (pessoa que tem interesse em avaliar a situação 
da entidade) por meio das demonstrações contábeis tradicionais e de relatórios de 
exceção específicos para determinadas finalidades.  

A partir dos registros realizados a contabilidade se torna um meio fácil de analisar a 
situação financeira e econômica da empresa em determinado período. Através dos relatórios 
gerados, estes podem avaliar de forma detalhada e assim contribuir na tomada de decisões. 
Albertão (2005) explica que ao controlar as próprias informações de modo a agir rapidamente 
dentro da exigência do mercado é uma necessidade que nenhuma organização que pretenda 
sobreviver pode ignorar.   

2.2 Contabilidade Pública 

Gerigk, Corbari (2011) explicam que a estrutura político-administrativa do país 
contempla três níveis de governo: Federal, Estadual, incluindo o Distrito Federal, e 
Municipal. Cada um desses níveis, autônomos entre si, busca por meio de suas estruturas 
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organizacionais, satisfazer as necessidades da coletividade com a criação, realização e 
expansão dos serviços públicos, que são realizados por intermédio da administração pública. 

Segundo Matias e Campello (2000), é no município, a menor unidade administrativa 
da federação, que se encontram as condições mais adequadas para que seja formado um 
quadro nacional democrático e onde são geradas as situações mais favoráveis de intervenção. 
Para estes autores o poder local, por estar mais próximo dos problemas e por estar sujeito ao 
controle da sociedade, mostra-se mais adequado para atender às demandas e as necessidades 
sociais.  

Slomski (2003, p. 27) explica que “[...] em 1940 pelo Decreto- lei nº 2.416, de 17 de 
julho, foi regulamentada a elaboração e a execução dos orçamentos e balanços dos Estados e 
Municípios [...]” a partir de então foram criados diversos modelos de demonstrações que são 
aperfeiçoados conforme as leis em vigência. Com a necessidade de se administrar uma ação 
planejada que visa o bem estar coletivo que é de fundamental importância para a sociedade, 
surge a Administração Pública e conforme Andrade (2002, p. 35), é “[...] todo o 
aparelhamento preordenado a realização de seus serviços que visa a satisfação das 
necessidades coletivas”, ou seja, contabilidade voltada para registrar os fatos ocorridos no 
patrimônio público. 

Dentre as diversas áreas da Contabilidade destaca-se a Contabilidade Pública que 
tem como objeto de estudo o patrimônio público, entendido por Lima e Castro (2007, p. 2) 
como sendo o “[...] conjunto de bens e direitos onerados pelas obrigações que o integra e que 
a entidade governamental utiliza como meio para concretização dos seus fins”. É por meio 
desta que os administradores fazem valer os seus anseios, os seus caprichos e com isso 
algumas vezes desvirtuam a finalidade do ente público. A contabilidade pública brasileira é 
regida pela Lei 4.320/1964, que é a lei das Finanças Públicas, e assim pode ser definida: 

A Contabilidade Pública é um dos ramos mais complexos da ciência e tem por 
objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam 
as situações orçamentárias financeiras e patrimoniais das entidades de direito 
público interno, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas 
autarquias, através de metodologia especialmente concebida para tal [...]. 
(KOHAMA, 2008, p. 25).  

Uma das finalidades da Contabilidade Pública é a transparência nos atos praticados 
pelos administradores públicos evitando que estes, segundo Lima e Castro (2007, p. 3), “[...] 
arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens pertencentes ou 
confiados à Administração Pública”, de forma inadequada, prejudicando com isso umas das 
suas finalidades. Meirelles (1995) discorre que a administração pública, em sentido formal, é 
o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do governo; em sentido 
material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção 
operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do 
Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. 

Para que sejam realizados serviços que beneficiem a sociedade, faz-se necessária a 
arrecadação de receitas, as quais são transformadas em prestação de serviços para a 
comunidade. Sendo que a eficiência deste resultado só será alcançada se a Administração 
Pública puder acompanhar todos os registros de receitas e despesas através de um orçamento 
realizado com impessoalidade dos administradores públicos. 

Segundo Evangélico (1995, p. 19), “orçamento público é um planejamento de 
aplicação dos recursos esperados, em programas de custeios, investimentos, inversões e 
transferências durante um período financeiro”, ou seja, são os projetos que se deseja executar 
durante a administração pública de um determinado período. 
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Inicialmente o orçamento era tido como uma ferramenta interna, segundo Kohama 
(2010, p. 40) refere-se ao orçamento público tradicional tendo como a “[...] finalidade 
principal o controle político das ações governamentais, que o Poder Legislativo exercia sobre 
as atividades financeiras do Poder Executivo, principalmente sob o aspecto contábil-
financeiro”. Hoje, o orçamento é apresentado e discutido a toda a população, com a finalidade 
de decidir a necessidade que a mesma considera mais urgente de ser desenvolvida pelo poder 
público. 

Para a execução dos objetivos da Administração Pública, alguns elementos e 
estruturas são fundamentais, dentre eles, o Plano Plurianual (PPA), que é considerado a 
principal estrutura de planejamento para uma governança que se enquadre nos requisitos que 
foram mencionados, de forma a contemplar todos os entes federados. Conforme consta na 
Constituição Federal ele será instituído por lei, Art. 165, § 1º, p. 101 “[...] de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal [...]” 
(BRASIL, 1988) que permite a população verificar se as ações prometidas estão sendo 
cumpridas. Outra ferramenta necessária para estruturar os gastos públicos é a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), que segundo Kohama (2010, p. 36-37), tem “[...] de forma a 
adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidos no plano 
plurianual”, com a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais. 

E por fim, também deve-se levar em consideração a Lei Orçamentária Anual (LOA), 
que discrimina as receitas e despesas públicas, segundo Andrade (2002, p. 54) “de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos 
os princípios de unidade, universalidade e anualidade”. Está tem por objetivo apresentar o 
plano de governo de forma mais transparente e pontual possível. 

A Receita Pública é a forma de realizar o que foi estruturado nas ferramentas de 
gestão apontado anteriormente, que por sua vez, caracteriza-se como sendo recurso financeiro 
entregue ao patrimônio público, conforme Kohama (2010, p. 60) “[...] Receita Pública todo e 
qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, quer seja efetivado através de numerário ou 
outros bens representativos de valores [...]”, ou seja é todo o valor adquirido pelo governo 
durante um período. Dessa forma, obtendo receita conseqüentemente se terá uma despesa, 
sendo essa gerada devido aos gastos praticados por gestores em benefício à população. As 
despesas são consideradas dispêndios de recursos que devem estar em conformidade com a 
lei, sendo assim conceituada por Kohama (2013, p. 98) “Constituem Despesa Pública os 
gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais e destinados à execução dos serviços 
públicos e dos aumentos patrimoniais [...]”, ou seja, deve estar discriminada no orçamento. 

2.3 Lei de Responsabilidade Fiscal - LEI 101/2000 

Macedo e Corbari (2009) comentam que o endividamento publico resulta de 
despesas superiores as receitas do ente publico, possível apenas em virtude da concessão de 
credito por terceiro de forma voluntaria ou não. Para o autor, a concessão de crédito de forma 
voluntaria por parte do credor caracteriza-se pelos empréstimos obtidos nas instituições 
financeiras oficiais do Estado ou da União ou mesmo no mercado financeiro, a fim de 
financiar o descompasso entre receitas e despesas, e, para isso, pagam-se juros e encargos 
financeiros. Já a concessão de credito por terceiros, de forma involuntária, diz respeito aos 
gastos superiores as receitas – déficits –, resultando no não pagamento de fornecedores e 
funcionários públicos, os quais, geralmente, recebem seus direitos em atraso, sem juros e 
correção monetária. 

Tornou-se evidente, então, a necessidade de se implementarem restrições 
orçamentárias mais rígidas a fim de estabelecer o equilíbrio fiscal dos entes públicos 
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subnacionais e conter o endividamento, ou seja, para que a gestão dos recursos públicos se 
tornasse mais eficiente e eficaz seria necessário aplicar um mecanismo capaz de regulamentar 
tal processo. Com este objetivo, foi promulgada a Lei Complementar 101/2000, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabeleceu regras de controle fiscal para 
conter os déficits públicos e o endividamento das unidades da federação.  

Dentro desse contexto a Lei normatiza e traz exigências dentro do planejamento, 
equilíbrio das contas e divulgação das demonstrações contábeis de forma mais transparente, 
com a finalidade de promover a responsabilidade na gestão fiscal. Com o advento da LRF, o 
gestor só pode gastar aquilo que for arrecadado, e se porventura não houver este equilíbrio 
ocorrerá à limitação de empenho, evitando a indução do administrador a endividamentos, 
ressaltando desta forma a importância de um plano orçamentário bem estruturado e a 
confirmação de que a LRF veio para que haja maior responsabilidade na utilização do 
dinheiro público. 

Gerigk e Corbari (2011) discorrem que a responsabilidade na gestão fiscal induz na 
correta aplicação dos recursos disponíveis por parte das entidades públicas nos três níveis de 
governo, nos três Poderes e no Ministério Público, com senso de responsabilidade e fiel 
observância dos preceitos constitucionais e legais. Tem como objetivo prevenir os déficits nas 
contas públicas, manter sob controle o nível de endividamento público, impedindo que os 
gestores assumam obrigações e encargos sem a correspondente fonte de receita ou a redução 
da despesa, e impõe a imediata correção dos desvios na conduta fiscal, com a finalidade de 
assegurar o equilíbrio das finanças públicas. 

No ambiente público municipal, os preceitos da LRF levam os administradores a 
buscarem amenizar os riscos de suas ações; para tanto utilizam informações que envolvam a 
execução do planejamento da organização e a verificação dos efeitos de suas ações em 
benefício da população, utilizando se das informações geradas para prevenir-se dos riscos que 
possam afetar o cumprimento das metas e dos resultados estabelecidos para cada período. 
(GERIGK; CORBARI, 2011). Para Matias e Pereira (2006, p. 297), a implementação da LRF 
visa a “aumentar a qualidade das ações de gestão fiscal dos recursos públicos confiados aos 
agentes da administração publica de todas as esferas de governo e coibir os abusos que 
provocam danos ou prejuízos ao patrimônio publico”. Os relatórios fiscais são instrumentos 
imprescindíveis para a gestão pública e conforme os autores: 

[...] indicam gastos inerentes à saúde, despesas com pessoal, balanço orçamentário, 
demonstrativo de receita corrente líquida, demonstrativos das operações de crédito, 
entre outras. Os relatórios fiscais transmitem a imagem de entidade aos seus 
usuários, possibilitando aos mesmos terem subsídios nas tomadas de decisão. 
(BEZERRA, D.; BEZERRA, W.; SILVA, 2011, p. 4). 

É através dos relatórios gerados e disponibilizados a população pelos meios 
eletrônicos, pode-se verificar como se encontra a prefeitura do seu município com relação as 
despesas e receitas, e assim ter as informações de como está sendo utilizados os recursos 
públicos. Nas prefeituras a maior despesa do setor público incide sobre os gastos com pessoal, 
uma vez que se observa uma administração carregada de pessoas e ao mesmo tempo uma 
folha onerosa. Para equilibrar esta despesa, a lei veio pra contribuir e regulamentar este setor, 
por isso observa-se no que tange os gastos com pessoal, o Art. 19 da LRF apresenta que nas 
esferas municipais os gastos devem ser administrados com restrições orçamentárias, uma vez 
que estas despesas não podem exceder ao percentual de 60% da receita corrente líquida. 

A LRF apresenta ainda em seu Art. 20, inciso II e III a seguinte distribuição do 
referido percentual: 6% para o poder Legislativo e para o Tribunal de Contas do Município 
quando este existir; 54% para o poder Executivo. No entanto, a lei fixa um limite prudencial 
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para conter os gastos com pessoal, uma vez que este é atingido o poder ou órgão fica 
impedido de praticar uma série de atos. Estes impedimentos se darão se a despesa total com 
pessoal exceder 95% do limite. Tal procedimento tem por objetivo segundo Carvalho (2007, 
p. 66) “[...] evitar a extrapolação do limite geral, por meio da ação preventiva”. O limite 
prudencial é uma forma de sinal de alerta, ou seja, uma contenção de despesa para evitar que 
o poder ou órgão infrinjam os artigos contidos na LRF com relação a gastos com pessoal e 
evitar ser prejudicado posteriormente em outras ações. 

Cabe ressaltar também que existem impedimentos legais para o aumento de despesas 
com pessoal, em um determinado período, conforme é apresentado na LRF em seu Art. 21, § 
único: “[...] é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder 
ou órgão [...]”. (BRASIL, 2000). O Código Penal (Art. 359- G) aplica “pena – reclusão, de 
um a quatro anos” para quem descumprir o que prevê a Lei Complementar nº 101/00. 
(BRASIL, 2000). 

Este processo vem ao encontro da necessidade de limitar os gastos executados em 
determinado mandato, pelo seu gestor, para assim não comprometer a posterior 
administração. Com isto a LRF interfere no sentido de conter gastos desnecessários 
aplicando-os em benefício de toda população gerando maior qualidade nos serviços prestados 
com um menor custo. A Lei veio complementar este processo que já havia sido incorporado 
através da Constituição Federal, na gestão de pessoal, conforme se apresenta em seu Art. 169: 

A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 
[...] 
 § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas: 
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas 
às empresas públicas e às sociedades de economia mista. (BRASIL, 1988).  

Observa-se assim, ser de fundamental necessidade que todos os entes da federação 
estejam cientes sobre suas ações, uma vez que devem estar de acordo com a LRF pois a 
fiscalização está rigorosa até mesmo por parte da população. 

3 ESTUDOS PRECEDENTES 

Nakaguma e Bender (2006) estudaram o comportamento fiscal dos Estados brasileiros 
no período 1986-2002, analisando, em particular, o impacto da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, sobre os ciclos políticos orçamentários e sobre a performance fiscal dos Estados. Os 
achados da pesquisa apontam que a LRF, por sua vez, constituiu um instrumento efetivo para 
o controle do endividamento e para a redução das despesas de custeio dos Estados. 

Platt Neto et al. (2007) buscaram caracterizar a obrigatoriedade e a abrangência dos 
princípios da publicidade e da transparência na administração pública brasileira, com enfoque na 
divulgação das contas públicas. A pesquisa revelou que a Internet constitui uma forma emergente 
para a divulgação das contas públicas, com maior destaque a partir da LRF e da Lei nº 9.755/98, 
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os autores concluem que mais do que garantir o atendimento das normas legais, torna-se 
indispensável a compreensibilidade dos dados e das informações pelos usuários. 

Darós e Pereira (2009) pesquisaram os principais pontos de cada uma 10 normas 
aprovadas, bem como destacar as inovações promovidas nos dispositivos que reforçam o 
cumprimento dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, Lei de Responsabilidade Fiscal 
e Lei Federal nº 4.320/64. Como resultado constatou-se que as normas contribuem para a 
implementação de dispositivos contidos na LRF e Lei 4.320/64, de forma a elevar a 
efetividade das Leis quanto aos seus objetivos de promover o planejamento, a transparência e 
responsabilidade da gestão fiscal. 

Macedo e Corbari (2009), analisaram se a Lei de Responsabilidade Fiscal, como 
mecanismo de restrição fiscal, se influenciou o padrão de endividamento praticado pelos 
municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes no período de 1998 a 2006. Os 
resultados confirmaram a hipótese, de que o endividamento dos municípios analisados foi 
influenciado pela LRF. 

Gerigk e Corbari (2011) pesquisaram, junto às administrações públicas municipais, os 
clássicos conceitos de mensuração de riscos utilizados no ambiente empresarial, com o 
objetivo de verificar se a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impactou 
positivamente sobre as organizações públicas municipais e se estas estão menos expostas aos 
riscos do seu ambiente. Os achados da pesquisa demonstram que os municípios estudados 
estão menos expostos aos riscos de seu ambiente após a vigência da LRF, podendo assim 
propiciar mais retorno à sociedade na forma de bens e serviços públicos. 

4 METODOLOGIA 

Segundo Gil (2007, p. 43), “[...] para analisar os fatos do ponto de vista empírico, para 
confrontar a visão teórica com os dados da realidade, torna-se necessário traçar um modelo 
conceitual e operativo de pesquisa”. Segundo Gil (2007) a pesquisa exploratória tem como 
objetivo: proporcionar maior familiaridade com o problema, pode-se dizer que estas pesquisas 
têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.  

Após escolhido o tema faz-se necessário uma forma de estudo que possa analisar os 
dados coletados de forma a trazer esclarecimentos sobre o trabalho, e para que tal fato possa 
se desenvolver o estudo de caso se enquadra de forma bem construtiva. De acordo com Costa 
e Beluzzo (2008, p. 47), o estudo de caso “[...] Consiste no estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”. 

Quanto a caracterização da pesquisa, trata-se de pesquisa quantitativa, de abordagem 
descritiva, que para a realização do trabalho os dados foram coletados nos relatórios dos 
gastos com pessoal que estão disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Esta 
pesquisa visa abordar a situação em que se encontram as Prefeituras da Microrregião de 
Getúlio Vargas – RS. Para tanto foi delimitado um período para avaliação dos dados, o 
mesmo foi de 2009 a 2013. Destaca-se que os anos de 2009 e 2012 foram anos de eleição para 
todos os municípios. Após levantamento dos dados das prefeituras, chegou-se a uma 
população de oito prefeituras, contendo informações dos cinco anos, 2009 - 2013 de cada uma 
delas individualmente. Os dados coletados foram tabulados em planilhas de Excel, avaliados 
de forma quantitativa e apresentados em tabelas e gráficos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A amostra da presente pesquisa corresponde a microrregião de Getúlio Vargas RS, 
possui oito prefeituras, sendo elas: Getúlio Vargas, Estação, Ipiranga do Sul, Erebango, 
Floriano Peixoto, Sertão, Charrua e Quatro Irmãos. Trata-se de municípios pequenos que a 
principal fonte de renda destes municípios provém da agricultura e agropecuária. Cabe 
ressaltar que dentre os municípios da amostra, o maior deles em termos de número de 
habitantes é Getúlio Vargas, que possui 16.647 habitantes, conforme dados do site do IBGE. 
De acordo com os dados do IBGE, abaixo segue demonstrativo da população correspondente 
a cada município em 2010, e a estimativa de habitantes para 2014, bem como também é 
apresentado o Produto Interno Bruto (PIB) per capita a preços correntes correspondente a 
cada município, ambos datados de 2012, o município com maior PIB é Ipiranga do Sul, 
totalizando R$ 30.973,28 e seguido de Estação, com R$ 27.716,05 

 
Tabela 1 - Amostra das Entidades pesquisadas 

População Estimativa População 
PIB per capita a preços 

correntes  Município RS 
2012 2014 2012 

Ipiranga do Sul 1.944 1.985 30.973, 28 

Estação 6.011 6173 27.716,05 

Sertão 6.294 6.225 23.943,70 

Quatro Irmãos 1.775 1.846 22.552,13 

Erebango 2.970 3.064 21.653,61 

Getúlio Vargas 16.154 16.647 18.811,47 

Floriano Peixoto 2.018 2.004 18.604,40 

Charrua 3.071 3.518 16.506,76 
Fonte: Autores - Adaptado do IBGE. 

 
Após os dados coletados através do site to TCE, referente aos gastos com pessoal, 

verificou-se as análises destes, bem como a apresentação dos dados coletados conforme segue.  
 

Gráfico 1 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Ipiranga do Sul -RS 

 
Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS. 

No gráfico 1, que se refere ao município de Ipiranga do Sul – RS nota-se que existe 
certo equilíbrio de gastos entre um ano e outro. Destaca-se no gráfico, que o maior percentual 
está concentrado no ano de 2010 sendo de 44,61% sobre a Receita Corrente Liquida. Nos 
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demais anos o percentual se manteve em torno de 40%, com exceção do ano de 2012 que 
também teve um acréscimo de 3,69% em relação ao período anterior.  

Já no Gráfico 2, dados correspondentes a prefeitura de Estação RS, os gastos com 
pessoal no município, está em conformidade com a lei tendo no ano de 2011 o seu menor 
percentual de 40,55% e em 2012 o percentual de 47,05%. No entanto, da mesma forma que os 
dados correspondentes a prefeitura de Getúlio Vargas RS, os gastos com pessoal também 
aumentaram em período eleitoral e diminuindo 2,63% após este período. 

 
Gráfico 2 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Estação - RS 

 

 
Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS 

 
Observa-se no gráfico 3 que o menor percentual foi no ano de 2010 tendo 43,52% e 

em 2012 obteve o percentual de 53,62% assim a prefeitura quase chegou ao limite legal da 
alínea “b” do inciso III do Art. 20 da LRF. Destaca-se que o ano de 2012 foi ano eleitoral e 
teve um considerável aumento de 9,39%, já no ano 2013 seu percentual foi reduzido para 
47,12%. 

 
Gráfico 3 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Sertão - RS 

 
Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS 

 
No gráfico 4 são apresentados os dados da prefeitura de Quatro Irmãos RS, a referida 

análise não apresenta disparidade de percentuais de gastos com pessoal com relação à Receita 
Corrente Liquida (RCL) do município. Destaca-se ainda, que o maior percentual foi 
apresentado no ano de 2013 com 40,01% de gastos. 
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Gráfico 4 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Quatro Irmãos - RS 

 
 Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS 

 
Conforme Gráfico 5, demonstra-se os dados da prefeitura de Erebango RS, 

evidenciou seu menor percentual no ano de 2011 sendo de 36,65% com relação à Receita 
Corrente Liquida e conseqüentemente o ano de 2013 foi de 43,86% dentre os anos estudados 
é o que tem maior relevância. A pesquisa mostra uma crescente ano após ano dos gastos de 
pessoal, sendo que em 2012 teve um aumento de 4,24%, e em 2013 mais um aumento de 
2,94% sobre a receita corrente líquida.  

 
Gráfico 5 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Erebango - RS 

 
Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS 

 
Observa-se no gráfico 6 que o menor percentual foi no ano de 2010 tendo 43,52% e 

em 2012 obteve o percentual de 53,62% assim a prefeitura quase chegou ao limite legal da 
alínea “b” do inciso III do Art. 20 da LRF. Destaca-se que o ano de 2012 foi ano eleitoral e 
teve um considerável aumento de 9,39%, já no ano 2013 seu percentual foi reduzido para 
47,12%. 
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Gráfico 6 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Getúlio Vargas - RS 

 
Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS 

 
Conforme gráfico 6, percebe-se que no ano com maiores gastos efetuados, foi o ano 

de 2012 seu percentual de gastos com pessoal foi de 51,30% sobre a Receita Corrente Liquida 
(RCL), ou seja, é obtido o limite prudencial estabelecido pelo Art. 22, parágrafo único da 
LRF, é importante destacar que o ano de 2012 foi ano de pleito eleitoral. Após este período, 
no ano seguinte o percentual de gastos com pessoal reduziu 4,78%. Dentre os anos estudados 
o ano de 2009, foi o ano com o menor percentual apresentado sendo de 45,84%, já no ano 
seguinte 2010 é apresentado 48,37% sendo então o limite para emissão de alerta conforme 
Inciso II do § 1º do Art. 59. 

Os dados apresentados no Gráfico 7, referem-se a prefeitura de Sertão RS, o mesmo 
evidencia que apenas no ano de 2013, o seu maior percentual, chegou a 45,20% de gastos da 
Receita Corrente Liquida. Observa-se também o menor percentual no ano de 2011. Assim 
como nos demais casos analisados, em 2012 ocorreu um aumento das despesas, voltando a 
uma diminuição dos valores no ano seguinte.   

 
Gráfico 7 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Floriano Peixoto - RS 

 
Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS 

 
Ademais, no gráfico 8, nota-se que o município de Charrua-RS também tem uma 

despesa com pessoal relativamente baixa e equilibrada. O maior percentual, ocorreu em 2012 
totalizando 41,75%, sendo que no ano seguinte os gastos foram reduzidos, finalizando em 
39,79%. 
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Gráfico 8 - Demonstrativo de Despesas com pessoal Charrua - RS 

 
Fonte: Autores - adaptado do site TCE-RS 

 
Diante do exposto elaborou-se uma tabela resumo dos períodos analisado, tem-se o 

demonstrativo do total de cada município com relação a receita corrente liquida e despesa 
com pessoal dos cinco anos. A maior receita somada dos cinco anos pertence ao município de 
Getúlio Vargas somando R$ 115.759.265,40 sendo o percentual gasto com pessoal foi de 
48,08%, o maior percentual de gastos de todos os municípios. Em contrapartida, o município 
de Floriano Peixoto se destacou com a menor receita corrente líquida totalizando R$ 
38.489.943, 77, os seus gastos com pessoal somaram 36,93%. Dos municípios analisados, 
Quatro Irmãos foi o que apresentou o menor percentual de gastos com pessoal, sendo que o 
total dos cinco anos foi 35,29% da receita corrente líquida. 

 
Tabela 2 - Demonstrativo do total da receita e despesa com pessoal dos 5 anos 

Municípios Receita corrente 
líquida RCL 

Despesa com Pessoal % 

Getúlio Vargas 115.759.265,40 55.665.304,01 48,08% 

Sertão 64.908.595,70 30.546.188,11 47,06% 

Estação 57.135.407,29 24.839.525,90 43,47% 

Erebango 46.540.584,76 19.032.327,87 40,89% 

Ipiranga do Sul 46.501.527,11 19.584.063,42 42,11% 

Charrua 44.643.126,84 16.945.268,71 37,95% 

Quatro Irmãos 42.069.195,65 14.846.331,43 35,29% 

Floriano Peixoto 38.489.943,77 14.216.961,35 36,93% 
 

Fonte: Elaborado pelos autores  
 

Evidenciou-se na tabela 1 que o município que mais gastou com pessoal dentre os 
seus cinco anos foi Getúlio Vargas tendo seu percentual de 48,08%. O que obteve o menor 
percentual de gastos com pessoal nos cinco anos foi o município de Quatro Irmãos sendo de 
35,29%. Destaca-se através da tabela 1, que o município de Sertão teve um percentual 
expressivo de gastos com pessoal chegando a 47,06%, se comparado com os demais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para evidenciar os resultados desse artigo realizou-se uma busca de dados nos 
relatórios disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado, no que se refere aos gastos 



15 

 

com pessoal em comparação com a Receita Corrente Liquida dos anos em analise e 
municípios avaliados.  

Observou-se que a prefeitura de Getúlio Vargas teve seu maior percentual de gastos 
com pessoal no ano de 2012 com relação à Receita Corrente Liquida, o mesmo foi de 51,30%. 
O ano mencionado é de pleito eleitoral. 

Outra prefeitura que teve gastos consideráveis com pessoal foi o município de 
Sertão, sendo de 53,62% isto no ano de 2012, com estes índices o mesmo chegou ao limite 
legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Evidenciou-se que a prefeitura de 
Quatro Irmãos teve o menor percentual com relação aos gastos com pessoal no ano de 2009, 
sendo este de 30,89%. 

O que se observa é  que a administração pública deve se adequar aos percentuais que 
a Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta em relação aos gastos com pessoal, o mesmo deve 
ser cumprido em todos os anos de cada administração, para que a mesma não incorra com 
penalidades. Com o presente estudo foi possível identificar a importância da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sendo que se não houvesse esta normatização, certamente 
ocorreriam problemas com valores elevados em gastos com pessoal, pois conforme verificou-
se em período eleitoral, as prefeituras tendem a contratar mais pessoas e aumentar os seus 
gastos. Algumas delas chegaram ao limite permitido pela lei. Em todos os casos analisados, 
nota-se o aumento dos gastos em período eleitoral e uma redução no ano seguinte.  

Como limitação da pesquisa, destaca-se que as análises envolveram somente os 
municípios da microrregião de Getúlio Vargas e apenas a Região Sul do país, no período de 
2009 a 2013. Assim, os resultados encontrados são limitados a esta população e ao período 
analisado. Como continuidade desse trabalho, sugerem-se estudos que envolvam municípios 
de outros estados ou regiões do país, dentro da faixa populacional estimada, bem como o 
emprego de outras variáveis possibilitando dessa forma a comparação com os resultados 
encontrados nesta pesquisa.  
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