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RESUMO 

O setor público passa por diversas mudanças, havendo assim a necessidade dos gestores 

implementarem um sistema de custos para auxiliá-los na tomada de decisões, com isso o 

trabalho tem como objetivo analisar a importância da gestão de custos no órgão público. Para 

realizar esse trabalho foi utilizada uma metodologia que se compõe de uma pesquisa qualitativa, 

descritiva, com ênfase em um estudo de caso, onde a coleta de dados será realizada a partir de 

uma entrevista com o contador da prefeitura. Diante da pesquisa e entrevista realizada as 

considerações tiradas através do estudo foram que o contador possui conhecimento limitado 

com relação aos custos da prefeitura, pelo fato de serem obrigados a utilizarem um sistema de 

custo até 2020. 

 

 
Palavras-chave: Gestão de Custos. Importância. Setor Público. 

 
1 INTRODUÇÃO 

O setor público passa por diversas mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos e da 

globalização, criando assim uma motivação para os gestores implementarem o sistema de 

custos no setor público, tendo assim uma real comparação de custos através dos dados. 

Além disso, a prefeitura é totalmente auxiliada com a gestão de custos, com o efeito de 

auxiliar os gestores na tomada de decisões no planejamento como também no controle de 

funcionários além do que o necessário. 

Diante disso, surge uma questão a ser levantada: Qual a importância da gestão de custos 

em um Órgão Público? 
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A existência de serviços precários na prefeitura demonstra a falta de uma gestão de 

custos, pode-se perceber que há bastantes investimentos em um serviço e outros possuem 

somente o mínimo de investimentos, decorrente da má administração pelo fato de não conciliar 

os investimentos em diversos setores da prefeitura, como tal solução é de fato a necessidade de 

um bom sistema de custos com o fim de minimizar os serviços precários e obtendo grande 

eficiência nos demais serviços. 

Logo, o estudo tem como objetivo geral analisar a importância da gestão de custos no 

órgão público. E como objetivos específicos: Conceituar custos; conceituar administração 

pública; aprofundar os conhecimentos sobre a Contabilidade Pública; e analisar, através de 

estudo de caso na Prefeitura, como a mesma utiliza a gestão de custos e a sua importância. 

Assim a coleta dos dados foi realizada mediante a entrevista feita ao contador de um 

município localizado no Campo das Vertentes, como também de informações coletadas no 

Portal da Transparência. 

 
2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 
 

 CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Para conceituarmos Administração Pública, devemos destacar primeiro o que é o 

Estado. Conforme dispõe Bresser-Pereira (1992 apud JUNQUILHO, 2010, p. 16) em seu 

sentido estrito, Estado é uma organização “burocrática estatal que tem poder particular para 

definir leis e tributar os habitantes de um território, sendo dirigida por um governo e dotada de 

um corpo burocrático e de uma força pública”. 

E Matos e Dias (2013) ainda complementam que o Estado é uma organização que possui 

uma soberania, no qual quando a sociedade o delega algo, o Estado é o único que tem a 

possibilidade de utilizar a sua força, com o objetivo de assegurar o bem-estar social da 

coletividade. 

Diante do exposto dos autores acima, pode-se observar que o Estado precisa de um tipo 

de gerência, capaz de garantir a ordem pública, os preceitos legais e interesses públicos. 

No que diz respeito ao conceito de Administração Pública pode ser entendida, segundo 

Matias-Pereira (2008) como sendo o gerente do Estado, com o objetivo executar os serviços 

para a satisfação das necessidades da população, colocando em prática funções políticos e 

serviços realizados pelo governo. 
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Em um sentido mais abrangente Administração Pública, como conceitua Araújo e 

Arruda (2009) sendo o conjunto coordenado de funções, visando uma adequada gestão pública, 

para assim alcançar os interesses da sociedade, e com isso satisfazer todas as necessidades 

coletivas. 

Portanto, conforme destaca Araújo e Arruda (2009) a administração pública é um 

conjunto de órgãos designado a cumprir os objetivos do Estado, buscando sempre o bem 

comum, e com isso pode se concluir que a administração pública é típica do Estado. 

Além do conceito de Administração pública, podemos destacar também os tipos de 

administração existentes, sendo a administração direta e indireta. 

De acordo com Kohama (2016) a administração direta é constituída de serviços 

integrados aos próprios órgãos do Estado destinado a cumprir as funções de governo, no qual 

são as tarefas administrativas, e são compostas pelos três poderes: executivo, legislativo e 

judiciários. E a administração indireta pode ser entendida como sendo as atividades 

administrativas que são transferidas do Estado para pessoas jurídicas de direito público ou de 

direito privado, e são compostas pelas autarquias, no qual são entidades com personalidade 

jurídica própria criada pelo Estado; fundações, que são entidades sem fins lucrativos destinada 

à prestação de serviços à sociedade; empresas públicas, que são organizações que produzem 

bens e serviços fundamentais à coletividade; e sociedade de economia mista, que são pessoas 

jurídicas de direito privado com participações do poder público e de particulares. 

Diante desse contexto, Junquilho (2010, p. 23) expõe que o caminho é compreendermos 

a Administração como “prática social”, capaz de integrar, em seu bojo, questões inerentes à 

técnica e aos dilemas éticos e políticos aos quais as organizações e os seus membros são 

submetidos no dia a dia. 

Por tudo isso, não há como negar que o objetivo precípuo da Administração Pública é a 

satisfação dos interesses da coletividade. E a partir do conceito de administração pública será 

exposto o conceito de contabilidade pública. 

 
 CONTABILIDADE PÚBLICA 

Segundo Andrade (2017) a contabilidade aplicada ao setor público possui como objeto 

o patrimônio público, fornecendo informações aos seus usuários dos fatos e atos e os 
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resultados alcançados, nos aspectos de natureza física, financeira, orçamentária e econômica, 

evidenciando todas as mutações ocorridas nos processos de gestão, prestação de contas e o 

suporte para tomada de decisão e para o controle social. A contabilidade registra e permite o 

controle e análise dos atos e fatos administrativos e econômicos operados no patrimônio de uma 

entidade pública, possibilitando assim a geração de informações, variações e resultados sobre a 

composição deste, auferidos por sua administração e pelos usuários. 

Já segundo (Araújo et al., 2009, p.19) a contabilidade pública deve permitir o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a 

determinação dos custos industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a 

interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Possuindo assim algumas 

características, tais como: área de ação compreende os três níveis de governo: federal, esta- dual 

e municipal; tem por fim selecionar, estudar, registrar, interpretar, orientar, controlar, resumir 

e demonstrar os fatos que afetam o patrimônio estatal; seu objeto de estudo e a gestão do 

patrimônio das entidades públicas quanto aos aspectos contábil, orçamentário, patrimonial, 

financeiro e de resultado; constitui um importante instrumento de planejamento e controle da 

gestão governamental; e no Brasil, suas normas estão definidas na Lei no 4.320/64. 

Kohama (2016, p.25) complementa ao citar que a contabilidade pública é o ramo da 

contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da Fazenda 

Pública; o patrimônio público e suas variações. 

De acordo dos conceitos de contabilidade pública expostos pelos autores, a 

contabilidade pública possui objetivos. 

Segundo Araújo e Arruda (2009) a contabilidade pública possui como principal 

objetivo, contribuir para uma melhor accountability pública, pelo simples fato do administrador 

público ter a obrigação de prestar contas de como estão sendo utilizados os recursos que são 

administrados em favor da coletividade. No qual, accountability nada mais é do que a relação 

em que o delegante transfere responsabilidade para o delegado, e o delegado deve informar ao 

delegante como está sendo desempenhadas as ações. 

Existe ainda uma Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação 

Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, no qual estabelece os conceitos 

que devem ser aplicados nas Normas Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público 

juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade destinados às entidades do setor público 

(NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, 2016). 



5  

Diante do exposto pelos autores pode-se concluir que a contabilidade pública está 

destinada a fornecer informações sobre os resultados alcançados no setor público. E para isso é 

importante conhecer as despesas e receitas públicas que serão abordadas. 

 
 RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS 

Assim como órgão privado, o órgão público também tem as suas receitas e despesas, 

para assim saber o resultado do órgão em questão, tendo assim um déficit ou um superávit. 

 
 RECEITA PÚBLICA 

Segundo Kohama (2016) receita pública é todo recolhimento de recursos feito aos cofres 

públicos, sendo realizados através de numerário e outros bens representativos de valores, no 

qual o Governo possui direito de arrecadar devido às leis existentes. E é com esses recursos que 

o Estado vai arcar com os gastos e custeio das suas atividades. 

De acordo com o conceito de receita exposto acima, Silva (2011) cita que entre os 

recursos do Estado, existem os que se incorporam de forma definitiva ao patrimônio, no qual 

são as receitas públicas e os que são restituíveis no futuro, pois são simples movimentos de 

fundos. Ou seja, as receitas são todas as quantias recebidas pelos entes públicos, no qual as 

receitas públicas correspondem ao ingresso que, integrando-se ao patrimônio público sem 

quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescentar seu vulto como 

elemento novo e positivo. 

Diante dos significados de receita pública expostos pelos autores acima, as receitas 

públicas são classificadas em receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. 

Segundo Araújo e Arruda (2009) as receitas orçamentárias constam no orçamento 

público, e são classificadas em correntes e de capital, no qual as receitas correntes são 

provenientes de tributos, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industrial, de serviços e de 

transferências; e as receitas de capital são provenientes de alienação de bens, amortização de 

empréstimos e de recursos recebidos por outras pessoas. E as receitas extra-orçamentárias são 

arrecadações que não estão no orçamento, ou seja, não pertencem ao Estado, e por isso não 

dependem de autorização do poder legislativo. 

Diante das receitas públicas, o Estado as efetua com as despesas existentes no setor 

público. 
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 DESPESAS PÚBLICAS 

Segundo Araújo e Arruda (2009) a despesa pública é o gasto ou o compromisso de gasto 

dos recursos governamentais, devidamente autorizados pelo poder competente, com o objetivo 

de atender às necessidades de interesse coletivo previstas na Lei do Orçamento, elaborada em 

conformidade com o plano plurianual de investimentos, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e com a LRF. Ou seja, representa o desembolso efetuado pelo Estado, ou a promessa desse 

pagamento, em face de serviço prestado ou bem consumido. 

De acordo com o conceito de despesas exposto acima, Silva (2011) cita que as despesas 

correspondem a todas as quantias despendidas pela Fazenda Pública, no qual as despesas 

públicas são o desembolso, que com a autorização legislativa para execução por parte do 

Governo, vem diminuir o patrimônio público. E a realização dessas despesas do Estado deve 

obedecer aos princípios da impessoalidade, publicidade e eficiência junto com os da legalidade 

e moralidade, como estão inseridos na Constituição Brasileira de 1988. 

Diante dos significados de despesa pública expostos pelos autores acima, a despesa 

pública são classificadas em despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. 

Segundo Kohama (2016) as despesas orçamentárias constam no orçamento, e são 

divididas em despesas correntes, que são os gastos realizados pelas instituições públicas, para 

a manutenção e o funcionamento dos seus órgãos; e as despesas de capital são os gastos 

realizados pelas entidades públicas, com a finalidade de obter investimentos e inversões 

financeiras. E as despesas extra orçamentárias são pagas à margem da lei orçamentárias e não 

dependem de autorização legislativa, pelo simples fato de diminuir o passivo com as entradas 

dos ativos, oriundas de receitas extra- orçamentárias. 

Então, conceituadas as receitas e despesas públicas que são objetos de uma gestão 

pública, deve se haver uma lei para que possam controlar os gastos, para assim não ocorrer uma 

má gestão e deixar o país endividados, no qual é a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) 

A má gestão e a sua aplicação desordenada eram uma realidade nos anos anteriores dos 

governantes no Brasil. Os grandes endividamentos e o uso de impostos inflacionários para 
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financiar os gastos públicos eram de grande frequência. Assim houve a necessidade da criação 

de medidas para solucionar tais circunstancias. (SENADO, 2017) 

Devido aos enormes endividamentos gerados pela má gestão e de corrupções surgiu a 

necessidade de uma lei para controlar os gastos do governo e para manter uma gestão 

transparente, e com isso surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, indica em seu art. 1º, § 1º, que a responsabilidade na 

gestão fiscal é de haver uma ação planejada e transparente, visando a prevenção de riscos e 

corrigindo os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, sempre com o 

compromisso de metas e resultados entre receitas e despesas, havendo sempre obediência a 

limites e condições em relação a renúncia da receita. 

De acordo com Marcos Abraham (2017) a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

contém normas de finanças públicas, de um sistema integrado aos três níveis de governo, 

individualizando a responsabilidade dos administradores públicos, tanto na administração direta 

ou como indireta. 

A LRF trouxe uma grande transparência da gestão fiscal, os cidadãos terão participação 

em decisões que resultem em ações prejudiciais a sociedade, com a divulgação dos relatórios 

fiscais com ampla divulgação e na discussão do Plano Plurianual (PPA), Lei Orçamentaria 

Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO). A Lei Complementar estabelece no seu 

art. 48: 

 
“São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos 

e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 

prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório da Gestão 

Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo Único: A 

transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e 

realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão 

dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”. 

 
Portanto, a LRF foi criada com o intuito de fazer que haja mais responsabilidades por 

parte do Administrador Público, com o controle de receitas e despesas, inibindo assim os gastos 

desnecessários e irresponsáveis, havendo a participação da sociedade para que sejam 

controladas e resultem em ações benéficas ao bem-estar da sociedade. 

E com a LRF criada para o controle de receitas e principalmente das despesas, é 

importante saber sobre custos, principalmente custos no setor público. 
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 CUSTOS 

 CUSTOS NA ESFERA PÚBLICA 

Segundo Slomski (2003) contabilidade de custos na esfera pública tem o seguinte 

conceito, com a evolução da sociedade surge a necessidade de privatizar e terceirizar alguns 

serviços públicos, e para isso os gestores públicos precisam conhecer os custos, para assim 

tomar decisões se há necessidade de terceirizar e privatizar algum serviço ou seu órgão mesmo 

executa o serviço, e com isso ter uma boa gestão para reduzir o máximo possível de custos do 

setor público. E dessa forma, custo é todo sacrifício de ativos para a obtenção de serviços 

públicos. 

E devido a importância dos custos na esfera pública o Conselho Federal de 

Contabilidade aprovou o sistema de informação de custos no setor público. 

De acordo com a NBC T 16.11(2011): 

O sistema de informação de custos no setor público registra, processa e evidencia os 

custos de bens e serviços e outros objetos de custos, produzidos e oferecidos à 

sociedade pela entidade pública. E possui como objetivo: mensurar, registrar e 

evidenciar os custos dos produtos, serviços, programas, projetos, atividades, ações, 

órgãos e outros objetos de custos da entidade; apoiar a avaliação de resultados e 

desempenhos, permitindo a comparação entre os custos da entidade com os custos de 

outras entidades públicas, estimulando a melhoria do desempenho dessas entidades; 

apoiar a tomada de decisão em processos, tais como comprar ou alugar, produzir 

internamente ou terceirizar determinado bem ou serviço; apoiar as funções de 

planejamento e orçamento, fornecendo informações que permitam projeções mais 

aderentes à realidade com base em custos incorridos e projetados; e apoiar programas 

de controle de custos e de melhoria da qualidade do gasto. 

E esse sistema de informação de custos no setor público é obrigatório em todas as 

entidades do setor público. 

 
 CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS 

Para fazer a classificação correta de custos, cada gestor precisa adaptar o seu sistema 

de custos de acordo com a sua necessidade e realidade, na esfera pública os custos podem ser 

estruturados como acumulação de custos, predeterminação de custos ou princípios e métodos 

de custeio. 

De acordo com Mauss e Souza (2008), a acumulação de custos pode ser caracterizada 

pela produção continua e ininterrupta (por processo) o mesmo aborda que os custos destes 

serviços devem ser acumulados durante o período que se queira mensurar, assim 
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então o custo total é dividido pela quantidade física dos serviços prestados naquele período, 

encontrando-se assim o respectivo custo unitário de cada serviço, como as consultas medicas e 

odontológicas, por exemplo. Por encomenda (por ordem) os custos são acumulados nessa 

ordem de serviço até o seu término, para então ser reconhecido o seu custo final, como a 

construção de uma rede de agua potável ou de uma estrada, por exemplo. 

Bem como a predeterminação de custos é caracterizada pela utilização de custo- padrão 

e do custo-meta, que por sua vez visa sempre aos gestores direcionar suas decisões para o 

planejamento e elaboração do PPA, LDO e LOA, como retrata Hasen e Mowen em seu livro de 

2001. 

Também de acordo com Hasen e Mowen(2001,p279): 

Os sistemas de custo-padrão melhoram o planejamento, o controle e a medida do 

desempenho. As unidades padrão são fundamentais para um sistema de orçamento 

flexível, que é uma característica chave de um sistema de planejamento e controle 

significativo. 

Além disso Martins (2010, p.223) retrata que custo meta é um processo de 

planejamento de lucros, preços e custos, que parte do preço de venda para chegar ao custo, 

ainda que as vezes o preço ideal não é capaz de produzir o resultado desejado, criando assim 

um problema. 

Diante disso, se obtém a comparação dos custos reais com os custos orçados, assim o 

gestor faz um planejamento a respeito de tais custos que podem sofrer grandes alterações de 

custos, com isso dificultando diversos serviços públicos ou até mesmo a sua melhoria. 

Bem como os princípios e métodos de custeio é definida pela finalidade da informação 

que o gestor deseja e também quanto ao método de custeio. Como Bornia(2002) relata que antes 

de decidir qual método de custeio usar, deverá primeiramente saber qual informação o gestor 

deseja com isso, deverá então adotar um princípio de custeio: custeio direto; custeio por 

absorção; custeio por absorção ideal. 

Conclui-se que o custo é importante para a administração pública a sociedade vem em 

mudança constante na tolerância para que as suas contribuições sejam gastas de forma corretas 

e com um menor custo possível, por isso os gestores estão implementando um sistema de custos 

eficaz e eficientes para a obtenção de resultados favoráveis a sociedade. 

 
3 METODOLOGIA 

Este estudo pode ser classificado da seguinte forma: quanto ao tipo de pesquisa, que se 

trata de uma pesquisa qualitativa ainda Richardson et al. (2007), citado por Zanella (2009), 
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retrata que é fundamental o processo de coleta e análise de dados, pois é ele quem observa, 

seleciona, interpreta e registra os comentários, com o objetivo de compreender os fenômenos 

através da coleta de dados narrativos, estudando as particularidades e experiências individuais. 

Inclusive, em quanto ao método de coleta de dados, será utilizado a entrevistas, pois 

conforme Beuren (2004) o método para se obter informações relevantes de natureza profissional 

e de determinado assuntos é através de entrevistas. 

Ainda assim, o objetivo é uma pesquisa descritiva, em conformidade com Gil (2007) a 

utilização de técnicas padronizadas na coleta de dados são os métodos utilizados a qual busca 

descrever a percepção dos respondentes. 

Marconi e Lakatos (2010), retrata que o contato direto é importante para o levantamento 

de dados e, além disso, Gil(2007), cita que o estudo de caso consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. Diante disso, além dos dados utilizados para a composição desse artigo, foram 

realizados coleta através de uma entrevista com o contador e documentos da prefeitura. 

A coleta dos dados foi realizada mediante a entrevista feita ao contador da Prefeitura do 

Campo das Vertentes, como também de informações coletadas no Portal da Transparência. 

 
4 ANÁLISE DA ENTREVISTA 

Este estudo de caso foi realizado em uma Prefeitura do Campo das Vertentes com o 

contador responsável que atua na prefeitura na gestão 2017/2020, que possui ensino superior 

em Ciências Contábeis. A entrevista foi realizada no dia 11 de Junho de 2018 na própria 

organização. 

A primeira pergunta realizada foi se a prefeitura utiliza, em suas rotinas, algum sistema 

de custos, o mesmo disse que sim, pois desde 2012 os municípios estão obrigados a realizar a 

contabilidade patrimonial tendo como prazo o ano de 2020 para implantá-los. Diante do exposto 

e de acordo com Mauss e Souza (2008) é importante que a prefeitura possua um sistema de 

custo, pois o mesmo promove sustentação na tomada de decisão e na busca do gerenciamento 

dos custos, por isso um sistema de custos iria aumentar a disponibilização das informações para 

facilitar soluções simples. Ainda de acordo, Resende, Cunha e Cardoso (2010) expressam a 

importância da implantação do sistema de custos, pois surgiu como estratégia para que os 

órgãos públicos sejam obrigados a preparar e planejar seus orçamentos tendo assim o 

direcionamento nas tomadas de decisões. 
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Na segunda pergunta foi abordado ao entrevistado se ele considera que exista diferença 

entre custos e despesas no setor público, no qual ele disse que existe diferença, pois despesas 

são os gastos públicos que podem ser corrente ou capital, e custos é a apropriação das despesas 

conforme sua utilização ou consumo e a depreciação dos bens de acordo com a sua vida útil. 

Segundo Ribeiro (2015) diz que custo é a soma dos gastos com bens e serviços aplicados ou 

consumidos na fabricação de outros bens e despesa são os gastos decorrentes do consumo de 

bens e da utilização de serviços de forma direta e indireta visando a obtenção de receitas. 

Segundo o mesmo autor a diferença é vista melhor, no caso da despesa, quando incorrida e paga 

à vista provoca diminuição do ativo, quando reconhecida como incorrida, e aumento no passivo 

quando paga no período seguinte pelo compromisso assumido, e em ambos os casos, ela exerce 

função negativa no patrimônio, diminuindo o ativo e aumentando o passivo; e no caso do custo, 

ao integrar o valor do produto fabricado, será totalmente recuperado pela empresa por ocasião 

da venda do respectivo produto, isso em caso de empresas privadas. 

Outra pergunta realizada foi como a gestão de custos na esfera pública pode auxiliar na 

tomada de decisões, o entrevistado afirmou a resposta, dizendo que através do balanço 

patrimonial do setor público podem avaliar e analisar o grau de endividamento do setor público, 

e com isso se tornando fator determinante para o sucesso do planejamento e uma conseqüente 

tomada de decisões de forma correta. Segundo Mauss e Souza (2008, p.18) a mensuração e o 

controle dos custos permitem ao gestor saber quanto custa cada um dos bens ou serviços 

públicos, o que dará a ele fundamentos para as decisões diárias, sempre observando as 

alternativas mais vantajosas para a sociedade. E conforme dispõe Martins (2003 apud Mauss e 

Souza, 2008) a contabilidade de custos, além de sua função legal possui duas funções básicas 

aplicáveis a gestão pública, que são o auxílio ao controle, que sua mais importante missão é 

fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, 

num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido em comparação 

com os valores anteriormente definidos; e auxílio a tomada de decisões, cujo papel reveste-se 

de importa ̂ncia, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que 

dizem respeito às conseqüências de curto, médio e longo prazos sobre diversas questões. E 

segundo Marion (2005) balanço patrimonial é a principal demonstração contábil, no qual 

reflete a posição financeira em determinado momento, normalmente no fim do ano de um 

período prefixado, ou seja,  vemos de uma só vez todos os bens, valores a receber e valores a 

pagar em determinada data. 

Foi perguntado também qual a origem das receitas da prefeitura, o mesmo disse que a 
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prefeitura possui receitas próprias, tais como Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), 

Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre as Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), como 

também possui receitas através de transferência, como Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores, (IPVA). Assim, a Receita abrange todos os recursos 

financeiros recebidos pela prefeitura, pois é o somatório de várias cobranças pagas pelos 

cidadãos. (Tesouro Nacional, 2018). Deste modo o município da Região do Campo das 

Vertentes arrecadou em 2017 com as Receitas Próprias o valor de R$ R$ 119.729.115,19, 

enquanto as Receitas Através de Transferências englobaram um valor de R$ 242.240.900,33. 

Assim é possível ver a diferença de Receitas próprias e Receitas Através de Transferências, 

para diminuir esta diferença, os municípios devem estruturar a sua Administração Tributária 

para que seja responsável pelo lançamento, cobrança, arrecadação e inscrição da dívida ativa para 

a competente execução fiscal dos inadimplentes. (Associação Mineira de Municípios, 2018). 

Outro questionamento feito ao entrevistado foi qual função recebe mais recursos, e o 

mesmo disse que de acordo com a LOA de 2018 Lei 5.380 de 22/11/2017 a saúde recebe mais 

recursos, totalizando um valor de R$ 76.695.220,00, seguido da educação, com um valor de R$ 

44.807.782,00, administração, com um valor de R$ 36.575.605,00, urbanismo, com um valor 

de R$ 26.655.467,00, previdência, com um valor de R$ 25.315.000,00 e saneamento com um 

valor de R$ 20.119.697,50. 

E para melhor expressar esses dados, segue o gráfico 1 expondo esses valores nas suas 

respectivas funções 
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Gráfico 1: Funções que recebem mais recursos 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

Segundo Saulo (2015), as funções que tendem a receber mais recursos são as que 

promovem o acesso universal e melhorem a qualidade de vida. E conforme dispõe Tesouro 

Nacional os recursos são parcela das receitas federais arrecadadas pela União ela é repassada 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. A divisão das receitas arrecadadas representa 

uma forma de amenizar as desigualdades regionais, sempre buscando promover o equilíbrio 

socioeconômico entre os Estados e Municípios. 

A penúltima pergunta realizada foi se ele conhece todos os custos da prefeitura, e foi 

respondido que não, pelo simples fato de a prefeitura não dar importância aos custos, como dá 

para as despesas, e como o planejamento dos custos da prefeitura é realizado pela secretaria 

municipal de gabinete e governo, acaba que ele que tem que ter conhecimento de todos os custos 

da prefeitura. E conforme dispõe o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(2000 apud Mauss e Souza, 2008) apresentou um estudo a respeito do tema e comprova que os 

gestores governamentais têm dificuldade na redução de gastos por não disporem de sistemas de 

controle de custos adequados. Faltam instrumentos gerenciais mais eficazes na determinação 

de gastos com insumos que prejudicam os resultados esperados. Surge, assim, a necessidade de 

um sistema que mostre, claramente, os processos e seus custos, servindo de base concreta para 

a gestão dos custos de forma mais racional. 

E a última pergunta realizada ao entrevistado foi sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

pois essa lei indica um repasse mínimo para certas áreas, e perguntamos como funciona a 
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distribuição desses repasses, de acordo com a porcentagem dada pela Lei. E foi respondido que 

para despesas de pessoal, é no mínimo de 46,27% sem as receitas corrente líquidas; para as 

despesas de endividamento é no mínimo 8,41% sem as receitas corrente líquidas; para as 

despesas de educação é no mínimo 26,38% sem as receitas tributárias e transferência; e para as 

despesas de saúde é no mínimo 15,39% sem receitas tributárias e transferência. Com relação à 

educação, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 212, o município deverá destinar 

à Educação, não menos que 25% de sua arrecadação, e desses 25%, 60% devem ser destinados 

ao financiamento do ensino fundamental e os 40% restantes ao financiamento de outros níveis 

de ensino (ensino infantil, por exemplo). Com relação a saúde, de acordo com o inciso III do 

artigo 77 da Constituição Federal, a porcentagem mínima que deverá ser aplicada é de 15% da 

arrecadação municipal. Com relação à gastos com o pessoal, de acordo com a LRF determina 

dois limites distintos para os gastos com pessoal no setor público na esfera municipal, que são 

6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando houver, e 54% 

para o Executivo. E com relação aos endividamentos, que seria a dívida pública, de acordo com 

a LRF, a dívida pública não deverá ultrapassar o limite máximo de duas vezes a Receita 

Corrente Líquida para os Estados e 1,2 vezes para os Municípios, que possuem até 15 anos para 

corrigirem o excesso de endividamento, caso haja. 

Diante da entrevista feita, podemos perceber que o contador da prefeitura possui 

conhecimento limitado com relação aos custos da prefeitura, pelo simples fato de não dar muita 

relevância ao sistema de custo, e esse sistema só é utilizado, pelo fato de todo órgão público ser 

obrigado a implantá-lo até 2020. E isso justifica porque o planejamento desse sistema de custos 

é realizado pela Secretaria Municipal de Gabinete e Governo, que já repassa todos os custos da 

prefeitura, e com isso faz com que o contador não tenha conhecimento de todos os custos 

existentes. Surge assim a necessidade da existência de um sistema que mostre os processos e 

seus custos, servindo assim para tomada de decisões e planejamento, para assim o gestor ter 

mais facilidade na redução dos gastos públicos, e eficácia na determinação desses gastos, com 

o objetivo de alcançar o resultado esperado. E por fim podemos considerar que a prefeitura 

cumpre o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação aos repasses mínimos das áreas, 

como a saúde, educação, dívida pública e gastos com pessoal. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do objetivo proposto do trabalho e de todos os conceitos e análises abordadas, 

compreendemos que a gestão de custos é importante para uma organização pública, pelo fato 

de ser através dela que a prefeitura pode tomar decisões, ter um controle gerencial e realizar 
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planejamento, para assim reduzir os gastos públicos com eficácia e alcançar os resultados 

esperados. 

A administração pública tem como objetivo executar serviços para a satisfação das 

necessidades da população, e para ocorrer essa satisfação há a necessidade de ter uma gestão 

pública eficiente, buscando assim sempre o bem comum. 

Diante disso surge a área da contabilidade, que na esfera pública estuda, orienta, controla 

e demonstra a organização e execução da Fazenda Pública, o patrimônio público e suas 

variações, que no qual tem que ter conhecimento das receitas e despesas para assim saber se a 

prefeitura terá déficit ou superávit, e devido aos déficits crescentes apresentados gerados pela 

má gestão e corrupções surgiu a necessidade de uma lei para controlar os gastos do governo e 

manter uma gestão transparente, e essa lei foi a Lei de Reponsabilidade Fiscal, 

E dentro da contabilidade, existe a área de custos, que é todo sacrifício de ativos para a 

obtenção de serviços públicos, e com isso o custo é importante para a administração pública 
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para que as suas contribuições sejam gastas de forma corretas e com um menor custo possível, 

e por isso os gestores devem implementar um sistema de custos eficaz e eficientes para a 

obtenção de resultados favoráveis a sociedade. 

O estudo de caso realizado em uma Prefeitura no Campo das Vertentes, através da 

entrevista realizada com o contador da mesma, deu para perceber que o contador não dá a devida 

importância aos custos da prefeitura, pois como os custos são planejados pela Secretaria 

Municipal de Gabinete e Governo, acaba que o contador não conhece todos os custos existentes, 

e só utiliza o sistema de informação de custos pelo fato de ser obrigatório em todas prefeituras, 

e também cumpre os repasses mínimos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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