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o impacto da Contabilidade no
Sistema de Gestao Fiscal

Maria Elisabeth Pereira Kraemer •

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma serie de novos desafios para os
gestores publicos no Brasil. Dentre os prindpios da Lei estdo 0 planejamento, a
transparencia no uso de rewrsos publicos e a participar;:ao popular.

o papel do contabilista e 0 de fornecer dados e informar;:oes corn transparencia
e controle para execur;:ao de uma contabilidade responsavel e, desta forma,

contribuir corn a sociedade naquilo que melhor saber fazer: contabilidade.
o Conselho Federal de Contabilidade abrar;:ou a causa e partiu para a
elaborar;:ao de urn guia que pudesse melhor orientar os gestores na aplicar;:ao da

Lei de Responsabilidade Fiscal, cuidando para que a Iinguagem deste guia fosse
simples, didatica e dirigida, principalmente aos novos prefeitos que ainda nao
haviam tido urn relacionamento mais constante corn as regras fiscais e
contabeis.
Assim, este trabalho pretende mostrar 0 que, em resumo e a Lei de

Responsabilidade Fiscal, sua aplicar;:do e a importdncia do profissional contabil
no auxilio aos gestores.
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1

INTRODU<;:Ao
A cobrana gerada pela Lei de Responsabi

retos, devido a incompetencia ou ma-fe.

lidade Fiscal tern uma novidade em relaao a

Portanto, ha que se considerar, que estamos

outras leis no setor publico, que e a de respon

diante de uma mudana de modelo cultural em

sabilizar a area de gestao financeira dos 6rgaos

todos os niveis: comportamental e etico. A Lei

e poderes a partir de urn acompanhamento sis

deve ser discutida, entendida pelos cidadaos,

tematico de desempenho.

pelos contribuintes, etc., pois a sua responsa

Este panorama se deve ao comportamento

bilidade fiscal, deve ser de toda a populaao,

da pr6pria sociedade por estar cada vez mais

fiscalizando-os e exigindo qualidade e trans

interessada nos assuntos politicos, economi

parencia das despesas publicas a cargo dos

cos e sociais do pais e, por isso mesmo, estar

governantes.

buscando informaoes que possam faze-lo en
tender

E como diz Castro (2001), espera-se uma

melhor os instrumentos que regem 0

nova perspectiva na escolha dos dirigentes

destino do Brasil e, conseqiientemente, de cada

publicos, pois a visao popular sobre 0 que e

cidadao que aqui vive.

ser urn born administrador deveni premiar

A Lei de responsabilidade Fiscal entrou no

aquele que conseguir equilibrar tres foras apa

cenario da administraao publica brasileira,

rentemente antagonicas: a capacidade de a so

neste contexto de limitaao da aao do gestor

ciedade pagar 0 que precisa, a obrigaao dele

publico, corn a finalidade de disciplinar a ges

cumprir a Lei e 0 nivel de atendimento as de

tao de recursos publicos, atribuindo mais res

mandas da sociedade.

ponsabilidade a seus gestores. Alem disso, apa

Neste sentido, este trabalho visa abordar: A

reee a transparencia que 0 governo deve a 50

Lei de Responsabilidade Fiscal; Vantagens da

ciedade nos assuntos fiscais, corn obrigatorie

Lei enfocando 0 Oramento participativo,

dade de: divulgaao anual das contas; emissao

Transparencia da gestao, Eficiencia na gestao

de Relat6rio resumido de Execuao Oramen

governamental, Despesas racionalizadas, Cres

tario; emissao de Relat6rio de Gestao Fiscal e

cimento das receitas, Aao do governo plane

estimulo ao Controle Social.

jada, Herana fiscal, A Lei de Responsabilidade

Sendo a Contabilidade a cii!ncia que existe

Fiscal e 0 municipio; Lei de Responsabilidade

para produzir informaoes, grande parte dos

Fiscal: evoluao ou revoluao; 0 profissional

entes esqueceram-na, e agora eles precisam

contabil e a Lei de Responsabilidade Fiscal; 0

organiza-la, corn seus controles internos admi

Conselho Federal de Contabilidade e a Lei de

nistrativos, para que possam apresentar a trans

Responsabilidade Fiscal incluindo modalidade

parencia que no momento se exige deles.

da premiaao.

Neste sentido Sa (2001), diz que "s6 nao
entende 0 valor da Contabilidade quem nao

2

possui cultura atualizada para compreender

FISCAL - LRF

A LEI DE RESPONSABIUDADE

que e esta a ciencia que pode ensejar modelos
e comportamento da riqueza".
Nao basta s6 dar transparencia a socieda

de. Existem ainda administradores que nao sa
bem fazer e, tambem, os que sabem fazer erra
do, resultando em divulgaao de dados incor-

A Lei Complementar nO 101, de 4 de maio

de 2000, e conhecida coma a Lei de Responsa
bilidade Fiscal, ou simplesmente por LRF, esta

belece normas de finanas publicas voltadas
para a responsabilidade na gestao fiscal e da
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outras providenciais. Esta lei veio para regula

nizaao para a pessima situaao do Pais nessa

mentar 0 artigo 163 e 169 da Constituiao Fe

area e a falta de uma legislaao rigorosa para

deral da Republica de 1988 e tern por objetivo

punir os desvios.

estabelecer normas de finanas publicas volta

A Transparencia Internacional tambem ob

das para responsabilidade da gestao fiscal. Se

servou que a corrupao influencia a decisao

gundo Figueiredo; Nabrega (2001) responsabi

das empresas de investir no BrasH. A maioria

lidade fiscal pode ser traduzida como sendo 0

dos dirigentes de multinacionais averiguam

cUidado, 0 zelo na arrecadaao das receitas e

primeiramente 0 indice de corrupao, para de

na realizaao das despesas public as. Obrigan

pois se preocupar corn 0 retorno do investi

do-se 0 gestor a agir corn transparencia e de

mento e corn a questao da infra-estrutura.

forma planejada.

Estao sujeitos a Lei de Responsabilidade Fis

Born; Oliveira (2001), dizemque a adminis

cal os Poderes Executivos, Legislativos, inclu

traao publica e uma tarefa nobre, por ser re

sive Tribunais de Contas, e Judiciario, bem

presentativa das aoes voltadas ao bem comum,

como 0 Ministerio Publico e os respectivos ar

e torna-se complexa a proporao que a socie

gaos da administraao direta, fundos, autarqui

dade evolui, requerendo que a maquina admi

as, fundaoes e empresas estatais dependen

nistrativa esteja tecnicamente preparada para

tes. Ou seja, a nova Lei tern abrangencia plena.

enfrentar novos desafios. A Lei de Responsabi

Qualquer ente de direito publico esta sUjeito

lidade Fiscal veio trazer novas exigencias e cri

aos seus ditames: Uniao, estados, municipios,

terios para 0 gerenciamento dos recursos pu

fundaoes, autarquias - enfim, todo tipo de

blicos, constituindo verdadeiro cadigo de eti

entidade que lide corn recursos publicos.

ca do administrador.

Conforme Khair (2001) a Lei Complementar

Originalmente, a Lei de Responsabilidade

parte do planejamento, onde sao estabeleci

Fiscal, seria apenas urn guia de adoao espon

das as regras do jogo da gestao fiscal, criando

tanea. A atribuiao de responsabilidades ao

se novas funoes para a Lei de Diretrizes Ora

gestor foi consolidada somente a partir da pu

mentartas (IDO) e Lei Oramentaria Anual (LOA),

blicaao da Lei 10.028, de outubro de 2000.

E precise difundir os beneficios que a Lei
de Responsabilidade Fiscal trouxe para qual

tendo como elaboraao e discussao a partici
paao popular, assegurando corn isto maior
transparencia da gestao governamental.

quer entidade. Alem de conter os gastos, ela

Urn dos aspectos fundamentais da Lei e 0

seria urn instrumento inibidor da fraude e da

controle, a ser facHitado pela criaao de novos

corrupao no Pais.

relatarios de acompanhamento da gestao fis

De acordo corn SHva (2001), a Transparen

cal que, alem da obrigatoriedade de publica

cia Internacional, organizaao nao-governamen

ao, deverao estar disponibilizados na Inter

tal que mede os indices de corrupao no mun

net.

do, a situaao brasHeira e bastante desfavora

A finalidade da Lei de Responsabilidade Fis

vel: 49% lugar, corn uma vergonhosa nota 3,9,

cal de acordo corn 0 Ministerio do Planejamen

atras de paises como 0 Zimbabue, a Namibia e

to Oramento e Gestao - MPOG (2000), e ser

o Marrocos. Em primeiro lugar, corn nota dez

vir como urn cadigo de conduta para os admi

de transparencia e zero de corrup<:ao esta a

nistradores publicos que passarao a obedecer

Finlandia, seguida pela Dinamarca, corn 9,8 e a

as normas e limites para administrar as finan

Nova Zelandia e Suecia, corn 9,4.
o principal motivo apresentado pela orga-

as, prestando contas sobre quanto e como
gastarn os recursos da sociedade. Neste senti-
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do, 0 proposito da lei e a aao planejada e

transferencias voluntarias relativas a aiies de

transparente, tendo 0 objetivo de prevenir ris

educaao, sailde e assistencia social, nao so

cos e corrigir desvios capazes de afetar 0 equi

frerao qualquer restriao. Em se tratando de

librio das contas pilblicas.A Lei se fundamen

sailde e assistencia social, pretende-se prote

ta em tres principios basicos: imposiao de

ger a populaao do Municipio contra os des

limites para os gastos pilblicos, atribuiao de

cumprimentos da lei pelas autoridades.

responsabilidades ao gestor e transparencia
na sua atuaao.

De acordo corn Tavares (2001), os gover
nantes vao passar a ser os agentes do cumpri

A Lei se apoia em quatro pilares: 0 planeja

mento das regras previstas pela nova le!. Des

mento, a transparencia, 0 controle e a respon

de 0 presidente da Repilblica ate os prefeitos

sabilizaao. Sem estes sustentaculos, compro

e seus secretarios, to dos serao responsaveis

metido ficara 0 tao sonhado equilibrio das

por essa mudana, que tern a prudencia coma

contas pilblicas.

base.

o planejamento como diz Khair (2001), e

o certo e que a Lei de Responsabilidade

aprimorado pela criaao de novas informa

Fiscal exigira uma nova postura dos gestores

<;:oes, metas, limites e condi<;:oes para a renun

pilblicos. E como enfoca Faria (2001), a eles

cia de receita, para a geraao de despesas, in

cabera a responsabilidade de transformar a

clusive corn pessoal e de seguridade, para as

administraao de suas cidades, urn desafio

sunao de dividas, para a realizaao de opera

muito maior do que aquele enfrentado por

iies de credito, incluindo Antecipaao de Re

seus antecessores ate entao. Os resultados

ceita Oramentaria - ARO, e para a concessao

devem ser mais eficientes, trazendo reais be

de garantias.

neficios a populaao.

A transparencia, segundo 0 mesmo autor,

Neste sentido, Afonso (2002) diz que, nao

e concretizada corn a divulgaao ampla, in

precis a ter uma Lei Federal que va dizer qual

clusive pela Internet, de quatro novos relat6

a prioridade de cada municipio. Cabe a popu

rios de acompanhamento da gestao fiscal, que

laao local decidir 0 seu destino, ja que e ela

permitem identificar as receitas e despesas:

quem deposita a confiana e elege urn prefei

Anexo de Metas Fiscais; Anexo de Riscos Fis

to. Portanto, ela deve exigir melhorias de seus

cais; Relat6rio Resumido da Execuao Ora

servios pilblicos. A responsabilidade fiscal e

mentaria; Relat6rio de Gestao Fiscal.

urn meio, e nao urn fim em si. Corn uma pre

la 0 controle, e aprimorado pela maior

feitura organizada, existem mais recurs os a

transparencia e qualidade das informaiies,

serem aplicados, mas quem define 0 que deve

eXigindo uma aao fiscalizadora mais efetiva

ser feito e a populaao da cidade.

e continua dos Tribunais de Contas.
Segundo Khair (200 1), a responsabilizaao
devera ocorrer sempre que houver 0 des cum
primento das regras, corn a suspensao das
transferencias voluntarias, das garantias e da

contrataao de operaiies de credito, inclusi
ve ARO. Os responsaveis sofrerao as saniies
previstas na legislaao que trata dos crimes

de responsabilidade fiscal.
o pagamento do servio da divida e as

3

VANTAGENS DA LEI DE

RESPONSABILlDADE FISCAL
3.1

Oramento participativo
A Lei de Responsabilidade Fiscal vai esti

mular a pratica do oramento participativo ao

estabelecer coma condiao previa a participa
ao popular e a realizaao de audiencias pil
blicas na elaboraao e discussao da lei de Di-
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Entretanto a grande novidade, no que se

retrizes Oramentarias e da Lei Oramentaria

refere a. transparencia na Lei de Responsabili

Anual.
Neste contexto, Khair (2001) diz que 0 or

dade Fiscal, nao consta expressamente de seu

amento participativo amplia e aprofunda a

texto, mas de um de seus principios "0 da di

democracia e desenvolve a cidadania, ao esta

vulgaao dos documentos oramentarios e

belecer melhor controle social sobre 0 esta

contabeis, em linguagem simples e objetiva".

do, reduzir 0 clientelismo, criar maior co-par

ticipaao entre governo e comunidade e, no
processo de seu desenvolvimento, sao apri
moradas as regras de discussao, deliberaao
e acompanhamento oramentario das priori
dades pactuadas com 0 governo.
o mesmo autor argumenta ainda que 0 or
amento participativo da oportunidade ao

governo de expor situaao financeira, seus
problemas operacionais, seus pianos e priori
dades e pro pi cia a. populaao apresentar suas

reivindicaiies. E dessa interaao que deve sair
a proposta oramentaria.

3.3

Eficiencia na gestao
governamental
Os governos fazem verdadeiros milagres
para executar os projetos essenciais do piano

de governo, devido as dificuldades e a escas
sez de recurs os. A Lei Complementar deve
conduzir os governos a administrarem com
mais eficiencia se4us recurs os.
Khair (2001) diz que a arrecadaao pode
melhorar atraves de maior atuaao da fiscali
zaao e de tributos mais bem instituidos e
cobrados. As despesas poderao ser mais sele
tivas e controladas e reduzidos seus custos.

3.2 Transparencia da gestao

o mesmo autor ainda coloca que poderao

A transparencia da gestao fiscal e um dos

ser postergadas obras nao tao essenciais, es

pilares que se ap6ia a. le!. A garantia de uma

tabelecidas parcerias com 0 setor privado,

eficaz administraao ptiblica esta centrada na

estimulada a participaao da populaao em

boa interaao entre governo e sociedade. Essa

mutiriies com a populaao e criados e/ou de

interaao se da por meio da ampla divulgaao

senvolvidos pianos comunitarios que darao

das prestaiies de contas, dos relat6rios de

maior eficiencia cl aao governamental, con

gestao e, especialmente, pelo incentivo a. par

tribuindo para 0 aprimoramento da gestao fis

ticipaao da sociedade. A pr6pria lei estabele

cal e permitindo um volume maior e mais se

ce alguns instrumentos de transparencia, de

letivo de realizaiies na cidade.

terminando que devera ser-Ihe dada ampla

divulgaao, inclusive .atraves de meios eletrii
nicos de acesso ptiblico, dentre os quais es

3.4 Despesas racionalizadas
A Lei Complementar tem como enfase 0

tao: Pianos, Oramentos e Leis de Diretrizes

controle e contenao das despesas, partieu

Oramentarias (WOs); Prestaao de contas e

larmente as despesas com pessoal, servios

respectivo parecer previo; Relat6rio Resumi

de terceiros e despesas obrigat6rias de cara

do da Execuao Oramentaria e Relat6rio de

ter continuado.

Khair (2001) diz que, as despesas com pes

Gestao Fiscal.
As informaiies contidas nos relat6rios ex!

soal devem ficar abaixo de 60% da receita cor

gidos, alem de estabelecer parametros e me

rente liquida em dois exercicios; a Camara

tas para a administraao ptiblica, permitem

Municipal nao podera gastar mais de 70% de

avaliar com profundidade a gestao fiscal do

sua receita com a folha de pagamento; deve

Executivo e Legislativo.

ser observado 0 limite legal aplicado as despe-
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sas corn pessaal inativa; e esta praibida 0 au

agora aprimorado os dais ultimos: 0 Piano Plu

menta da despesa total corn pessaal expedida

rianual (PPA); a Lei de Diretrizes Oramentari

nos ultimas 180 dias do mandata.

as (LDO); e a Lei Oramentaria Anual (LOA).

Para 0 cumprimenta dos limites estabeleci

Pade-se dizer que a elaboraaa do Planeja

dos durante 0 praza fixada, 0 mesma autar diz

menta camea corn 0 PPA, tern na LDO 0 seu

que os municipios faraD a reduao, em pelo

encaminhamenta e regramenta, mas materiali

menos 20%, das despesas corn cargos em co

za-se corn a LOA. Saa leis distintas, mas indis

missao e fun6es de confiana e a exaneraao

saciaveis, formam urn unica instrumento de

dos servidores naa-estaveis. Se essas medidas

planejamento, contrale, reavaliaaa e carreaa.

nao forem suficientes, 0 servidar estavel pa

Cavalheiro & Flores (2001) enfatizam que a

dera perder 0 cargo.

ja, para as despesas corn servios de tercei.

LDO deve especificar os pragramas de gaver
no, os indicadares de desempenha pretendi

ras nao paderaa ultrapassar 0 percentual da

dos para 0 exercicio a que se refere e as metas

receita carrente liquida verificada em 1999 ate

e prioridades em termos fisicos e quantitati

2003, e 0 ato que criar a despesa obrigatoria de

vas (metros quadradas, metros lineares, quilf>

caniter continuado devera ter seus efeitos fi

metros, etc., e valar)

nanceiros compensados.

Casa a LDO deixe de referir valares finan

Corn essas limita6es, a administraaa mu

ceiros, relativo aos programas e a(:oes, estaria

nicipal racianaliza suas despesas. Caso nao

quebranda a integraaa entre os instrumentas

aconte(:a, incorrem no corte de transferencias

de planejamenta. 19ualmente afeta a compati

voluntarias e demais san6es penais e paliti

bilidade il LDO, aa especificar metas que naa

cas.

paderaa ser cumpridas face il capacidade de
geraaa de receitas e as despesas abrigatorias.

3.5 Crescimento das receitas

Partanta, a LDO deve ser campativel corn 0

E necessario que os municipios promovam

PPA e a LOA corn a LDO e 0 PPA, justificanda-se

uma ampla revisaa da estrutura administrati

dessa forma 0 planejamenta integrada e assim

va e legal valtada para os seus tributas, bus

sendo, os instrumentas de planejamenta pas

canda melharia da arrecadaaa ate os limites

sarao a ser mais efetivos e nao apenas pe(:as

campativeis corn as candi6es proprias de cada

farmais.

Municipia e narteada par principios de justia

fiscal.

3.7 Heranl;a fiscal

3.6 Al;ao do governo planejada

pansabilidade Fiscal e impedir heranas fiscais,

Uma das grandes vantagens da Lei de Res

o planejamenta publico assume, na Lei de

que imabilizam 0 gaverno no inicio do manda

Respansabilidade Fiscal, acentuada importan

to, par terem que pagar dividas e/au assumir

cia. 0 texta legal (arts. 4.0 e 5.°, natadamente)

campramissas financeiros deixadas pela ante

adata implicitamente a cancepaa de que a aaa

cessar, pais ficam praibidos aumentos salari

projetiva racional e 0 cantrole apurado seraa

ais em final de mandata e a cantrataaa de

determinantes do equilibrio entre receita e des

abriga6es que naa passam ser pagas corn re

pesa.

cursas do mandata.

o planejamenta e 0 panto de partida da Lei

Coma a Lei de respansabilidade Fiscal fai

de Respansabilidade Fiscal e e canstituido par

implantada em maia de 2000, Khair (2001), diz

tres instrumentas, que ja existiam, tendo sida

que algumas prefeituras ainda deixaram, para
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2001, restos a pagar sem cobertura financeira.

necessaria apoio administrativo, no acesso ir

Isso, contudo, sera bem mais dificil de ocorrer

restrito a informaoes administrativas e geren

daqui para frente.

ciais, e finalmente, na implantaao efetiva, pe
las autoridades municipais, das medidas estu

4 A LEI DE RESPONSABILlDADE

FISCAL E 0 MUNICiplO

dadas.
o Capitulo VIII da LRF dispoe sobre a trans

parencia, 0 controle e a fiscalizarao da gestao
No periodo inicial apos a sanao da Lei a

fiscal (arts. 48 ao 59). A LRF, no art. 48, institui

providencia fundamental e, realmente, 0 estu

como instrumentos de transparencia da ges

do atento, detalhado, do novo texto e de suas

tao fiscal: pIanos, oramentos e leis de diretri

implicaoes para a area municipal. As condi

zes oramentarias; prestaoes de contas e 0

oes sac diferentes para grandes e pequenas

respectivo parecer previo; Relatorio Resumido

comunidades. A Lei faz nitida flexibilizaao de

da execuao Oramentaria e relatorio de ges

prazos para os Municipios com menos de cin

tao Fiscal, bem como as respectivas versoes

quenta mil habitantes - e um pouco decisivo

simplificadas.

para a implantaao e que poucos analistas tem
abordado.

o art. 49, com seu paragrafo unico, deter

mina a visibilidade das prestaoes de contas,

Segundo Motta (2000) uma recomendaao
tambem preliminar seria a designaao, em cada

em linha de compatibilidade com 0 precedente

e corn varios outros analisados.

Municipio, de uma equipe especifica para im

Nos arts. 52 a 58, sao fixados os instrumen

plantaao concreta das medidas eXigidas. Essa

tos documentais que irao possibilitar todo 0

equipe seria designada de Grupo Executivo de

controle da gestao fiscal arquitetado nessa LRF.

Gestao Fiscal, vinculado diretamente ao Prefei

Sao eles: 0 Relatorio Resumido da Execurao

to Municipal. Este grupo teria como objetivo:

Orramenttiria - RREO - objeto do !i 3° do art.

a) estudar a l.ei e averiguar todas as suas impli

165 da Constituiao, que encontra aqui suas

caoes para a administraao e a politica do

especificaoes e componentes devendo ser

Municipio; b) sugerir medidas operacionais vi

acompanhado de demonstrativos (arts. 54 e 55);

sando a implantaao e a efetividade da l.ei; c)

o Relatorio de Gestao Fiscal - RGF (arts. 54 e

prevenir e evitar sanoes fiscais ao Municipio;

55); as Prestaoes de Contas - PC (arts.56,57 e

d) facilitar a obtenao de recursos de progra

58).

mas federais e estaduals.
Essa equipe, nao podera ser muito elevada,
devendo-se adaptar, logicamente a dimensao
do Municipio e as condioes locais. Tendo como

5

LEI DE RESPONSABILlDADE

FISCAL: EVOLUc;:Ao OU
REVOLUc;:Ao

pressupostos as disponibilidades de qualifica

lndiscutivelmente, a Lei de Responsabili

ao tecnica e gerencial, poderiam ser incorpo

dade Fiscal representa uma evoluao no que

rados: a) representantes tecnicos das areas de

diz respeito a Administraao Publica. Evolu

Planejamento, Fazenda, Contabilidade, Audito

ii.o porque, de acordo com Neto (2000) impoe

ria, Administraao de Pessoal, Ucitaoes e Con

a mudana da rotina publica de um estagio

tratos; b) representante tecnico do Poder Le

para outro, cujos efeitos ainda sao imprevisi

gislativo municipal; c) assessoria ou consulto

veis.

ria juridica; e) representante da comunidade.
Para 0 funcionamento desse grupo, seria

Esta Lei impoe-se aos dirigentes, a obriga

ao de programaao e adequaao das despe-
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sas a realidade economica do Ente Federado,

tes de sua responsabilidade para corn 0 mais

seja a Uniao, os estados, aqui incluidos 0 Dis

legitimo interessado nos resultados da apli

trito Federal, ou os Municipios, to dos sujeitos

caao da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual

as suas normas. Mais do que isso cria meca

seja, 0 povo brasileiro!

nismos de evidenciaao da gestao publica,
como 0 Relat6rio de Gestao Fiscal, cuja apre

6 0 PROFISSIONAL CONTABIL E A

sentaao; e obrigat6ria em regra, quadrimes

LEI DE RESPONSABllIDADE FISCAL

tralmente. Envolve a populaao na elaboraao
dos instrumentos de gestao fiscal, assim con

Como a Contabilidade e a ciencia

siderado 0 Piano Plurianual, a Lei de Diretri

que existe para produzir informa

zes Oramentarias e a Lei Oramentaria Anu

roes sobre os atos e os fatos da ad

al. Em suma, pressupoe uma aao planejada e

ministrapio, se ha compromisso de

transparente, objetivando sejam evitados ris

transparencia, ha necessidade de

cos e corrigidos os possiveis desvios capazes

controle por meio de registros cor

de afetar 0 equilibrio de contas publicas.

retos e eficazes ..(CASTRO, 2001, p.

Segundo Neto (2000) a expressao revolu

23).

ao pressupoe mudanas radicais e pela com
plexidade do mecanismo sugerido na Lei po de

A Lei Complementar nO 101, chamada de

se imaginar 0 quanto a sua aplicaao sera igual

Lei de Responsabilidade Fiscal, e mais um es

mente complexa. ConslilUi referido Diploma

foro na direao da accountability. Segundo

Legal, uma evoluao inquestionavel, urn pas

Ribeiro Filho (Z001) bus ca de responsabili

so importantissimo. Mas diversos os exemplos

dade em duas maos entre os gestores publi

de leis que preconizavam a moralizaao do

cos e os cidadaos/eleitores, pelo desejo de

servio publico e que foram, senao esqueci

um oramento, nao apenas formalmente equi

dos por completo, foram relegados a um pia

librado, mas, fundamentalmente, gerido com

no de retaliaao de ordem polilica. Por que

eficiencia, eficacia e efelividade.

tanto alarde? Por que simplesmente nao fazer

o mesmo autor diz ainda que as contri

aplicar as leis ora vigentes? Eis, ai, uma prova

bUioes da Ciencia Contabil - sua produao

inqueslionavel de que a eficacia da Lei de Res

academica voltada para a enlidade da admi

ponsabilidade Fiscal depend era, unica e exclu

nistraao publicam especialmente, sistemas

sivamente, da seriedade e rigor corn que for

de informaoes, mensuraao do resultado

aplicada.

economico e avaliaao de desempenho - co

o mesmo autor ainda complementa que

locam de forma patente a Responsabilidade

nao seja a Lei de Responsabilidade Fiscal mais

Social dos profissionais da Contabilidade, por

um simples instrumento que indique uma evo

adotar posturas mais crilicas, no que tange iI

luao. Esperamos mais dela. Queremos crer

analise da relaao entre 0 desejo de evidenci

que desta vez a coisa sera um pouco diferente

ar informaoes inteligiveis, por meio das pres

e que estaremos diante de um verdadeiro ins

taoes de contas dos entes da administraao

trumento de revoluao no trato da coisa pu

publica e 0 resultado efetivo conseguido, no

blica.

que diz respeito iI salisfaao e confiana do

Portanto, e necessario que os profissionais

cidadao nesse processo de comunicaao. lsto

de Contabilidade, voltados para a atuaao jun

e, uma coisa e 0 desejo de evidenciar todas

to a area publica, estejam preparados e cien-

as dimensoes e aspectos da execuao ora-
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mentaria por meio de prestaoes de contas;

as varias atribuioes que realiza, assessorar

outra coisa e 0 sucesso desse processo de

o administrador publico no desempenho de

comunicaao, quando avaliado sob caracte

suas funoes e responsabilidade, fornecen

risticas de compreensao e inteligibilidade.
Para que a presente Lei Complementar al

do-Ihe pareceres e informaoes voltadas para
urn contTale interno efetivo.

cance 0 fim almejado pelos legisladores, e im

Diante do exposto, a contabilidade, em

prescindivel que cada esfera de governo dis

especial a contabilidade publica, examina e

ponha de um corpo tecnico capacitado, cons

avalia os seguintes aspectos conforme Gia

tituido por profissionais de diversas areas,

vannini (2001): a integridade e confiabilida

dentre eles, 0 profissional da Contabilidade.

de das informaoes gerenciais e os meios uti

o profissional de Contabilidade, pela ca

lizados para sua identificaao, avaliaao, clas

racteristica de seu trabalho conforme Silva

sificaao e comunicaao; os sistemas estabe

(2001) se traduz em agente efetivo de apoio

lecidos para assegurar a observancia das po

e de orientaao ao gestor de recurs os publi

liticas, pianos, procedimentos, leis (dentre

cos, por estar em permanente contato com a

elas a LRF) e regulamentos que possam ter

legislac;ao e corn as informac;oes contcibeis

urn impacto significativo sabre as operac;oes

tendo, por isso, as condioes de fornecer ao

e informaoes; os procedimentos destinados

dirigente publico os indicadores necessarios

a proteao dos ativos, comprovando sua exis

a uma competente e segura decisao.

tencia, se forem 0 caso; a eficiencia, a efica

Nesse contexto se ins ere 0 contabilista

cia e a economia na utilizaao dos recursos

como um profissional preparado e capaz de

publicos; e, as operaoes ou programas des

registrar, dentro das normas e principios con

tinados a verificar se os resultados alcana

tabeis aceitos, 0 patrimonio das organizaoes,

dos sao compativeis com os objetivos esta

sejam elas public as ou privadas, de modo a

belecidos na LRF e se estao sendo executa

contribuir para 0 processo de tomada de de

dos em conformidade com 0 que foi planeja

eisaa.

do.

Com isso 0 contabilista assume um impor

Neste sentido, 0 Contabilista assume res

tante papel, nao s6 tecnico, mas tambem so

ponsabilidade de ordem publica ao divulgar

cial e gerencial, participando de forma deci

as demonstraoes contabeis e, em relaao a

siva da gestao publica, cujo bom senso dos

estas demonstraoes, decisoes sao tomadas

governantes e dirigentes public os determina

pelos divers os usuarios da informaao con

ra a presena e 0 assessoramento mais dire

tabil nelas contidas.

to do profissional da contabilidade no pro

Como diz Silva (2001), um grupo impor
tante desses usuarios e a sociedade, repre

cesso.

Cabera aos contadores orientar os gesto

sentada pelo contribuinte. Neste particular,

res publicos para um perfeito cumprimento

LRF consagra 0 profissionalismo no relacio

das normas, em obediencia a um planejamen

namento entre 0 Governo, 0 publico e a in

to serio e adequado. E preciso difundir os

formaao contabil, ao consignar, no Capitulo

beneficios que uma lei dessa natureza traz

que trata da transparencia da gestao fiscal, 0

para qualquer entidade. Alem de conter gas

seguinte:

tos, ela seria um instrumento inibidor da frau
de e da corrupao no Pais.

Compete ao referido profissional, dentre

"Art 48. Sao instrumentos de transparen'
cia da gestao fiscal, aos quais sera dada am

pia divulgaao, inclusive em meios eletroni-
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cos do acesso publico: os pIanos, oramen

muito util.

tos e leis de diretrizes oramentarias; as pres

Isto e corroborado por PeriIlo (2000) ao

taiies de comas e 0 respectivo parecer pre

dizer que 0 contabilista sera 0 guardiao da

vio; 0 Relat6rio Resumido da Execuciio Ora

Lei de ResponsabiIidade Fiscal. Corn a respon

mentaria e 0 Relat6rio da Gestiio Fiscal; e as

sabilidade social, defendida pelo Conselho

versiies simplificadas desses documentos".

Federal de Contabilidade, a cIasse contabil vai

"Art. 49. As comas apresentadas pelo Che

fe do Poder executivo ficariio disponiveis,

ocupar 0 lugar que the e devido, que e 0 de
proteger a sociedade.

durante to do 0 exercicio, no respectivo Po
der Legislativo e no 6rgiio tecnico responsa

7 0 CONSELHO FEDERAL DE

vel pela sua elaboraiio, para consulta e apre

CONTABILlDADE EA LEI DE

ciaiio pelos cidadiios e instituiiies da socie

RESPONSABILlDADE FISCAL

dade".

Para a adequada avaliaiio e eficaz toma

Desde a sua aprovaciio, em maio de 2000,

da de decisiio, segundo Silva (2001), as de

a LRF, que tern nos profissionais de contabi

monstrac:;:oes contabeis precisam atender aos

lidade corresponsaveis pela gestiio publica,

requisitos de consistencia. Neste tocante, a

contou corn a adesiio do sistema CFC-CRCs

fiscalizaiio exercida pelo Sistema CFC/CRCs

na sua divulgaiio.

visa manter a qualidade da informaciio quan

o Conselho Federal de Contabilidade e

to aos criterios de fidedignidade, mensura

seus Conselhos Regionais, representantes le

iio, apresentaiio e divulgaiio das demons

gitimos da categoria, elaboraram urn Guia de

traiies contabeis elaboradas.

Responsabilidade Fiscal como instrumento de

Diante do exposto, de acordo corn Giovan

orientaiio it administraciio publica, atraves

nini (2001), concIui-se que e de fundamental

da traduiio das disposicoes contidas na Lei,

importancia 0 papel desempenhado pelo pro

apresentada na forma de modelos padroni

fissional da Contabilidade junto aos agentes

zados, que em muito contribuirao para 0 cum

politicos, sendo pea chave tanto na gestiio

primento da Le!.

financeiro-oramentaria dos entes federati

o CFC foi a primeira entidade apoiar pu

vos, como na fiscalizaiio ao patrimonio pu

blicamente a LRF. Urn dos primeiros passos

blico, cuja proteiio constitui 0 objetivo pri

para a criaiio do certificado foi a elaboraiio

mordial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

pelo CFC e lnstituto Ethos do Guia Contabil

Sem a participaiio desse profissional, a Lei

da Lei de ResponsabiIidade Fiscal, hoje dis

Complementar nO 10 1, de 04 de maio de 2000,

tribuido em todas as regiOes brasileiras e ja

relevante instrumento de controle das con

em sua quarta ediiio.

tas publicas, jamais se efetivara, produzindo

o Conselho Federal de Contabilidade,

plenamente os seus efeitos politicos, econo

como entidade maxima de representaiio dos

micos e juridicos.

contabiIistas, se coloca a disposiciio do go

Portanto 0 contador precisa assumir seu

verno, e dos administradores publicos em

import ante papel na sociedade, papel que

geral, para contribuir na implantaiio do novo

estava vago e que a sociedade ja estava sen

modelo oramentario e fiscal.

tindo falta. Falta de alguem para dar transpa

Corn apoio do ministro Martus Tavares,

rencia as contas publicas e privadas, para aju

do Planejamento, e a presena do presidente

dar os administradores a aplicar bem uma lei

da republica, Fernando Henrique Cardoso, 0
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Conselho Federal de Contabilidade e 0 Insti

Certificado de Gestao Fiscal responsa

tuto Ethos de Empresas e responsabilidade

vel (Prefeituras que tiveram Despesas

Sociallanaram no mes de maio/200 I 0 Cer

de Pessoal em relaao il Receita Cor

tificado de Gestao Fiscal Responsavel. 0 Cer

rente menor ou igual a 60%);

tificado e urn premio aos administradores pu

Menao Honrosa: Rumo il LRF (Prefei

blicos que melhor aplicarem a Lei de Respon

turas que apresentaram resultados me

sabilidade Fiscal

lhores do que oS alcanados na mesma

A icteia de lanar 0 Certificado de Gestao

data do exercicio anterior, nos parame

Fiscal Responsavel nasceu em 2000 e, de ime

tros de Despesa de Pessoal em relaao

diato, teve 0 apoio do ministro Martus Tava

it receita Corrente Liquida - DP/RCL - e

res.

da Divida Consolidada em relaao it re

Para provar il sociedade que estao se es

ceita Liquida Real - DC/RLR); e

forando para seguir il risca a lei de Respon

Campeao de Arrecadaao (prefeituras

sabilidade Fiscal, centenas de municipios bra

que apresentaram arrecadaao em ni

sHeiros estao se candidatando a receber 0 Cer

veis superiores na mesma data do exer

tificado de Gestao Fiscal Responsavel, para

cieia anterior, sem criar novas impos

incentivar a administrar;ao publica a cumprir

tos).

as regras de transparencia. A concessao do

De acordo corn 0 Conselho Federal de Con

certificado e feita apos analise dos relatorios

tabilidade (2002), as Prefeituras do Estado do

contabeis do municipio e acompanhamento

Rio Grande do SuI ocupam a I a colocaao, no

da administraao. As prefeituras interessadas

ranking nacional, para recebimento das pre

precisam, portanto, se inscrever junto ao Con

miaoes, em numero de 19. Em segundo lu

selho Federal de Contabilidade e colocar suas

gar, ficou 0 estado de Santa Catarina, corn 13

contas, balanos e documentos il disposiao

premiar;oes, e. em terceiro, SaD Pallia, corn

de inspetores do orgao.

10 premiaoes.

A motivar;ao para os prefeitos (oncorre

Corn este procedimento, 0 CFC e merece

rem il premiaao "vai alem do seu sentido fi

dor de elogios pela iniciativa, que visa, aci

nanceiro-contabil - sera uma motivar;ao poli

ma de tudo, ao estimulo il tao almejada trans

tica. Qual e 0 prefeito que nao ficara satisfei

parencia das contas publicas e il correta apli

to e orgulhoso ao ver suas contas aprovadas

caao dos dinheiros publicos. Merecem tam

pela propria populaao de seu municipio? E

bem elogios os Prefeitos premiados e aos Con

o retorno politico de seu trabalho, nao sera

tadores e Tecnicos em Contabilidade respon

excelente? Tenho certeza que sim, e is to por

saveis pela Contabilidade e pela gestao do or

que 0 prefeito estara adotando coma princi

amento das respectivas Prefeituras.

pio fundamental para seu trabalho a Respon

sabilidade Social", explica 0 ex-presidente do

8 CONCLUSAO

CFC, Sr. Jose Serafim Abrantes.

A Lei de Responsabilidade Fiscal exigira
7.1

Modalidade da premiac;ao

uma nova postura dos gestores publicos. A

Divididas em cidades corn ate SO mH ha

eles cabera a responsabilidade de transformar

bitantes e cidades corn mais de SO mil habi

a administraao de suas cidades, urn desafio

tantes, 0 programa possui tres modalidades

muito maior do que aquele enfrentado por

e premiaao:

sellS antecessores ate entao.
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Ela vem preencher importante lacuna para

corn este guia na mao que os prefeitos eleitos

a obtenao do equilibrio fiscal do pais, ao es

esperam dar uma liao de honeslidade e lrans

tabelecer regras daras para a adequaao de

parencia as contas publicas.

despesas e dividas a niveis compativeis corn

Urn exemplo de coma a sociedade civil

as receitas de cada ente da Federaao, envol

mobilizada pode colaborar para a melhoria das

vendo todos os Poderes.

administra6es municipais esta 0 trabalho do

A nova Lei devera aumentar consideravel

Conselho Federal de Contabilidade, que, corn

mente 0 trabalho e a responsabilidade dos

a divulgaao da Lei de responsabilidade Fis

profissionais de servios contabeis_ Cabera a

cal, criou urn Selo de Qualidade Administrati

nos, contadores e tecnicos em contabilidade,

va e desenvolveu 0 Guia Facil da lei de Res

oferecer ao administrador publico as informa

ponsabilidade Fiscal em parceria corn 0 Insti

6es necessarias para orienta-lo nas decis6es

tuto Ethos.

presentes e futuras.

Conforme coloca Tavares (2001), 0 CFC

Na opiniao do consultor Trevisan (2001), a

nada tern a ver corn 0 governo - nem corn 0

nova lei devera criar uma nova cultura. "Cres

federal nem corn os estaduais ou municipais.

ce a ir:nportancia da classe contabil na socie

o que existe e urn comprornisso da categoria

dade. Cabeta, portanlo, ao profissional de

corn a sociedade - sua preocupaf;3.0 e corn os

Contabilidade a funao de, formal e informal

interesses da coletividade.

rnente, assessorar quem queira e precise en

Mina!, chegou a hora de 0 contabilista mos

tender melhor 0 que 0 governo faz corn 0 di

trar que esta preparado para fazer urn traba

nheiro que arrecada do povo brasileiro. Para

Iho serio e digno em beneficio do desenvolvi

isto, a dasse conta corn 0 Guia LRFacil. E e

mento politico, social e economico do Brasil.
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