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RESUMO:

Este artigo avalia 0 desempenho econ6mico de uma escola publica municipal,
tal como faz a firma por meio da demonstraao do resultado do exercicio,
valendo-se de urn modelo de demonstraao do resultado econ6mico, onde os
gestores das entidades publicas sao avaliados por meio de uma demonstraao
de resultados que evidencie lucro ou prejuizo, diferentemente das
demonstraoes contabeis preconizadas na Lei 4.320/64, que apresentam, apenas

supenivit ou deficit, que por si s6, sao incapazes de diminuir a assimetria
informacional, entre 0 Estado e a Sociedade.
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INTRODU<;AO
Este artigo enfoca a necessidade de dar outra dimensao as demonstra<;5es contabeis das

entidades publicas, haja vista que os recursos envolvidos na administra<;ao das entidades publicas
sao significativos, e que a contabilidade nessas entidades nao registra, nao mensura e nao demonstra
o resultado economico do servi<;o prestado a sociedade.
De acordo corn DRUCKER', "as institui<;5es sem fins lucrativos tendem a nao dar
prioridade ao desempenho e aos resultados. Contudo, eles sao muito mais importantes - e muito
mais dificeis de se medir e controlar - na institui<;ao sem fins lucrativos do que na empresa".
Ainda, concordando corn THOMAS JEFFERSON', "cada gera<;ao deve exigir urn novo

conjunto de objetivos e padr5es de desempenho para os seus governantes .. " Assim sendo, e em
face a tendencia mundial de privatiza<;ao dos servi<;os publicos, ea politica nesse sentido, assumida
pelo BrasH, pergunta-se:

,/ Em que bases os gestores public os estao tomando tais decis5es?
Uma empresa privada sera eficaz se cumprir corn sua missao e garantir a sua continuidade
somente garantira a sua continuidade, se obtiver lucro.

Este artigo utiliza urn modelo para demonstrar 0 resultado economico gerado por entidade
publica, utilizando-se do conceito do custo de oportunidade, corn 0 objetivo de contribuir corn a
melhoria do processo de tomada de decisao dos gestores publicos, e, ainda, contribuir para a
diminui<;ao da assimetria informacional entre 0 Estado e a Sociedade.

1. A CONTABILIDADE PUBLICABRASILEIRA
Para entender e compreender a contabilidade publica, definida por PETRI' como "urn
dos ramos da Contabilidade geral, aplicada as entidades de direito publico interno.", faz-se necessario
conhecer a Lei 4.320/64 de 17.03.64, que preocupa-se fortemente corn 0 controle or<;amentario,
ou seja, corn 0 exato cumprimento do que foi estabelecido na Lei Or<;amentariaAnual, que define
quais serao as receitas (as fontes de recurs os) equal 0 montante que sera arrecadado e, ainda,
de que forma esses recursos scrao consumidos.

Apesar de elaborada corn 0 melhor requinte, a Lei 4.320/64 nao se prop5e a demonstrar

aquilo que e visto na contabilidade aplicada as empresas privadas, 0 lucro. Essa "falha" da Lei
4.320/64 ao longo dos anos ja the rendeu critic as e ensaios para aproxima-la das demonstra<;5es
financeiras definidas pela Lei das Sociedades Anonimas.

Por entender-se que nao e a Lei 4.320/64, que deve ser modificada, alterada ou revogada,
e que este artigo procurara avan<;ar, fazendo corn que os cidadaos, compreendam que nao e a

mudan<;a da Lei que fara melhorar as demonstra<;5es contabeis da entidade publica, e sim 0 que
deve mudar e a visao sobre 0 que deve ser mensurado, demonstrado e analisado.
A Lei 4.320/644, em seu titulo IX - Da Contabilidade - Capitulo I, Disposi<;5es Gerais,
estabelece, como urn dos objetivos da Contabilidade Publica, a analise e interpreta<;ao do resultado
I DRUCKER, P. F. Administraao de organiz31;oes sem fins lucrativos - principios e praticas. Sao Paulo:Pioncira.
1994, p. 79.

2 Apud KELLY, R. M. Promoting productivity in the public sector. New York: St. Matin's Press Inc., 1988. p. 3.
3 PETRI, N. A lei 4.320/64 e os principios de contabilidade geralmente aceitos. Dissertaryao (Mcstrado cm
Controladoriae Contabilidadc) - Faculdada de Economia, Administraryao e Contrabilidadc, Univcrsidadc de Sao Palllo,
Slio Paulo, p.4.

4 BRASIL. Lei 4320 de 17 de man;o de 1964. Estatui Dormas gerais de direito financeiro para elaboraltao e
controle dos orltameDtos e balaDltOs da uDiao, dos estados, dos municipio e do distrito federal. 16 cd. Sao Paulo:
Atlas, 1993.
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econ6mico da entidade publica, conforme pode ser verificado no Artigo 85, a seguir:
"Os servi,os de contabilidade serao organizados de forma a permitir 0 acompanhamento
da execu,ao or,amentilria, 0 conhecimento da composi,ao patrimonial, a determina,ao dos custos
dos servi,os industriais, 0 levantamento dos balan,os gerais, a anillise e a interpreta,ao dos resultados
economicos e financeiros."

Os resultados gerais do exercicio, do ponto de vista legal, nas Entidades Publicas san
demonstrados atraves do Balan,o Or,amentilrio, do Balan,o Financeiro, do Balan,o Patrimonial
e das Demonstra,oes das Varia,oes Patrimoniais, definidos pe la Lei 4.320/64 e de acordo corn a
Lci de Responsabilidade Fiscal' , 0 Relat6rio Resumido de Execu,ao Or,amentilria eo Relat6rio
de Gestao Fiscal.

Este artigo evidencia a importancia da aplica,ao do modelo conceitual de Mensura,ao e
Demonstra,ao do Resultado Econ6mic06, para que seja possivel a anillise e interpreta,ao do
artigo supra citado e para a diminui,ao da assimetria informacional entre 0 Estado e a Sociedade.
SISTEMA ORC;:AMENT ARIO

Figura 1 . Sistemas Contilbcis

SISTEMA FINANCEIRO
SISTEMA PATRIMONIAL

SISTEMA DE COMPENSAc;:Ao

BALANC;:O ORC;:AMENTARIO
BALANC;:O FINANCEIRO
BALANC;:O PATRIMONIAL

DEMONSTRAc;:Ao DAS V ARIAC;:OES PATRIMONIAIS

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUc;:Ao ORC;:AMENTARIA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRAc;:Ao DO RESULT ADO ECONOMICO

2. ADMINISTRA<;:AO PUBLICA
Para MEIRELLES', "Administra,ao publica e todo 0 aparelhamento do Estado,
preordenado it realiza,ao de seus servi,os, visando a satisfa,ao das necessidades coletivas".
De acordo corn TEIXElRA & SANTANA'

"a administra,ao publica e suas entidades,

em certo sentido, pertencem aos cidadaos". E, e de acordo corn este principio que 0 artigo
5 BRASIL. Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2001. Estabelece normas de fin3m;as publicas voltadas para
a responsabilidade fIScal e dii ontras providencias. eFe -Guia Contabil da Lei de Responsabilidade Fiscal: Brasilia,
2001.

6 SLOMSKI, V. MenSUraft30 do resultado economico em entidades ptiblicas - uma proposta. Chapeco: Argos
Editora Universitaria, 2001. p. 56.
7 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 25.cd. Sao Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 59.
M TEIXEIRA, H. & SANTANA, S. M. Remodelando a gestio publica. Sao Paulo: Edgard BIUcher, 1994. p.IO.
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conduzini sua linha de a9ao entendendo que a administra9ao publica e exercida pelos orgaos da

administra9ao direta, indireta e pelos orgaos da administra9ao delegada.
Para atingir a plena satisfa9ao das necessidades da popula9ao, segundo SILVA' "a
administra9ao publica e dividida, segundo as atividades que exerce, em atividades-meio e atividades
fins",

Sendo que as atividades-meio tern 0 objetivo de assegurar os controles intern os da
administra9ao publica atraves das fun90es de assessoramento e chefia e dos servi90s auxiliares.
Ja as atividades-fins tern como objetivo assegurar a realiza9ao dos servi90s publicos caracterizados

como essenciais, cujas finalidades sao, as de promover 0 bem-estar social da coletividade.
2.1 Servio Publico
Considera-se servi90 publico 0 conjunto de atividades-meio e de atividades-fins que sao
exercidas ou colocadas a disposi9ao, prestadas diretamente, indiretamente, permitidas ou concedidas

pelo Estado, visando proporcionar 0 maior grau possivel de bem estar social da coletividade.
Cabendo ao Estado, atraves de seus controles internos criar condi90es para, mensurar e
dernonstrar a eficacia no servi90 publico, como forma demonstrar 0 seu Accountability e de
justificar a cobran9a de impostos, considerando-se que 0 esteriotipo do servi90 publico corn a
sociedade revela-se negativo, contradizendo os fins para 0 qual fora criado.

2.2 Accountability na Administraao Publica
Na administra9ao publica e, certamente, onde se deve estar presente a filosofia da
accountability, pois quando a sociedade elege seus representantes, espera que os mesmos ajam
em seu nome, de forma correta, e que prestem contas de seus atos.
Para NAKAGAWAIlI, "sob a Teoria dos Contratos, sempre que alguem (principal) delega
parte de seu poder ou direitos a outre m (agente), este assume a responsabilidade de, em nome
daquele, agir de maneira escorreita corn rela9ao ao objeto da delega9ao e, periodicamente, ate 0
final do mandato, prestar contas de seus desempenhos e resultados. Esta dupla responsabilidade,
ou seja, agir de maneira escorreita e prestar contas de desempenhos e resultados, da-se 0 nome
de accountability."

3. CONCEITOS FUNDAMENTAlS
,/

Missao - Todas as organiza90es privadas ou publicas sao constituidas para satisfazer

a necessidade das pessoas, sendo assim, nascem corn 0 objetivo de cumprir uma missao. CRUZ"
define missao "como a razao de ser da organiza9ao ". Ainda, segundo CATELLl &
GUERRElR012, para que a empresa cumpra a sua missao cia e criada sob 0 pressuposto da

continuidade, sendo que "a garantia da continuidade da empresa so e obtida quando 0 valor
econornico dos bens e servi90s que a empresa produz e oferecc ao rnercado e superior ao valor
economico dos recursos (bens e servi90s) que a empresa obtem do mercado e con some nesse
processo produtivo de agrega9ao de valor". Em outras palavras, a empresa tera sua continuidade
garantida, se obtiver lucro suficiente para repor todos os ativos consumidos no processo produtivo.
9 SILVA, L. M. da. Contabilidade governamental- urn enfoque administrativo. Sao Paula: Atlas, 1988. p.19.
10 NAKAGAWA, M. ABC - custeio baseado em atividades. Sao Paulo: Atlas, 1994. p.19.
11 CRUZ, R. r. Uma cODtribuiio it defini't3o de urn modelo conceitual para gestao economica. 1991. p.33.
Dissertayao (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administrar;ao e Contabilidade,
Universidadc de Sao Paulo, Sao Paulo.

" CATELLl & GUERREIRO, Op. cit. p.4.
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./ Modelo - Para GUERREIR013 "urn modelo pode ser caracterizado coma urn artificio
para expressar a teoria de forma clara e conveniente. E uma simplificayao deliberada para facilitar
a compreensao de estruturas e relayoes complexas, atraves da segregayao dos aspectos
fundamentais relativos ao problema em foco" .

./ Modelo de MenSUray30 - 0 modelo de mensurayao tern por finalidade determinar
as inter-relayoes entre os fatores a serem mensurados. Para CRUZ,14 "mensurayao e a designayao
de numeros que representam algum atributo de urn objeto ou evento de interesse". Segundo ela,
apesar de simples, a definiyao introduz alguns conceitos. Primeiramente tern-se urn objeto ou
evento de interesse que representa urn objeto do mundo real, relacionado corn outro(s) objetos ou
eventos atraves do processo de designayao de numeros.

Para VASCONCELOS,15 "0 modelo de mensurayao tern a ver corn 0 processo de avaliar,
estimar ou atribuir valor a urn determinado objeto ou evento. Objetiva fixar meios de se estabelecer
corretamente 0 valor de alguma coisa" .

./ Entidade Publica - Para os fins deste artigo a entidade publica deve ser vista coma
entidade corn fins lucrativos, pois segundo PINDYCK E RUBINFELDI6, a Teoria da Empresa
tern coma premissa basic a que "as empresas procuram maximizar seus lucros. A teoria utiliza tal

suposiyao para explicar coma as empresas determinam os numeros de mao de obra, capital e
materias-primas de que fazem uso para a produyao, assim como a dimensao desta produyao. Tais
determinayoes dependem dos custos dos fatores envolvidos na produyao, ou seja, mao de obra,
capital e materias-primas, bem como da quantia que a empresa pode receber por sua produyao".
Os gestores das entidades publicas criam unidades prestadoras de serviyos para a satisfayao
das necessidades dos membros da sociedade, que poderiam ser supridas por uma empresa corn
fins lucrativos.

De acordo corn SANTOS 17 , "esta premissa parte da suposiyao de que 0 comportamento
dos gestores de cada organizayao e racional, portanto, tomam decisoes de forma a maximizar 0
retorno de unidade monetaria investida. Empresas que nao objetivem a maximizayao dos lucros
provavelmente nao sobreviverao. Esta regra tambem vale para qualquer tipo de empresa e em
qualquer estrutura de mercado, competitiva ou nao" .

./ Receita - Para a mensurayao do resultado economico, faz-se necessario conceituar
e ou definir receita economica. Para tanto, sao apresentados conceitos ou definiyoes de receita
segundo alguns autores, para, a partir desses conceitos, apresentar 0 conceito de receita economica.
Definindo receita SPROUSE & MOONITZ" "receita de uma empresa durante urn
periodo de tempo representa uma mensurayao do valor de troca dos produtos (bens e serviyos) de
uma empresa durante aquele periodo".

IUDICIBUS" , comentando essa defini,ao, diz que "esta definiyao e uma das melhores,
pois caracteriza 0 que e essencialmente a receita e da margem a uma ampla gama de form as
IJ GUERREIRO, R. Modelo conceitual de sistema de informaf;3o de gestiio economica: um3 contribnil;iio it
tcoria da comunicaao da contabilidade. 1989. p. 62. Tese (Doutoramento em Controladoria c Contabilidadc) 
Faculdade de Economia, Administral;80 e Contabilidade, Universidade de Sao Paula, Saa Paula.
14 CRUZ, Op. cit. p. 42.

Ij VASCONCELOS, M. 1. C. 0 processo de gestio de finam;as sob a otica da gestio economica. 1994. p. 35.
Dissertayao cm Controladoria c Contabilidadc) - Faculdade de Economia,Administrayao e Contabilidadc, Univcrsidade
de Sao Paulo, Sao Paulo.

I PINDYCK, R. S. & RUBINFELD, D. L. Microeconomia. Sao Paulo, Makron Books, 1994. p. 4.

" SANTGS, Gp. cit.,. p. 117.
I Apud IUDICIBUS, S. Teoria da Contabilidade. 3 cd. Sao Paulo: Atlas, 1994, p. 128.

"IUDicIBUS, Gp. Cit., p. 128.
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pelas quais pode ser reconhecida, colocando bem 0 fato de que 0 mercado deven! validar 0
esforo desenvolvido pela empresa, atribuindo urn valor de troca il produao de bens e servios.
Em outras palavras, uma empresa po de ter manipulado fatores, incorrido em custos, mas, se 0

mere ado nao confcrir urn valor de troca a esse esfon;:o, nao existini receita para ela".
PORTER"', "em term os competitivos, valor e 0 montante que os compradores esUio
dispostCls a pagar por aquilo que uma empresa lhes oferece. 0 valor e medido pela receita total,
reflexo do preo que 0 produto de uma empresa impoe e as unidades que ela pode vender".
A epoca do reconhecimento e 0 valor do registro da receita da transaao e determinado

pelo principio fundamental da contabilidade da Realizaao da Receita corn a confrontaao da
despesa, obedecido 0 regime contabil da competencia.
Receita por servios prestados, portanto, e reconhecida, dentro deste principio, quando os

servios tenham sido executados.
Entretanto, quando se trata de receita de entidades publicas, 0 termo receita refere-se ao

recebimento de impostos e das transferencias" correntes e de capital, tomando desta forma
outra roupagem, que se caracteriza como todas as entradas de recursos na entidade,

independentemente da contraprestaao de servios ou de entrega de produto.
Os cidadaos pagam impostos e esperam obter em tmca servios publicos, coma vimos, e

a funao precipua da administraao publica. Entretanto, a contabilidade nas entidades publicas
trata os impostos arrecadados coma receita. Em contraposiao a isso, entende-se que, todo 0
dinheiro que entra na entidade publica que nao esteja relacionado corn 0 pagamento de servios
prestad06, nao seri receita para ela.

Sera sim, como na empresa uma integralizaao de capital feita pelo seu sDcio, para que 0

gestor, de posse des se recurso aplique no ativo da entidade e preste servios aos cidadaos, que
em ultima instancia sao sDcios, desta sociedade que visa a prestaao de servios para todos que
dela fazem parte, e, em se atribuindo valor de troca a esses servios, como na empresa, isso sera
receita para a entidade publica.

,f Conceito de Receita Economica -"Receita

Economica, para a entidade publica,

sera a multiplicaao do custo de oportunidade, que 0 cidadao desprezou ao utilizar 0 servio

publico, pelos servios que ela tenha efetivamente executado" 22 .

,f Custo de Oportunidade - E 0 menor preo de mercado il vista, atribuido ao servio
prestado ao cidadao (em urn mercado competitivo), corn similar qualidade e oportunidade, daquele
desprezado por ele ao utilizar 0 servio publico.

4. MENSURA<;:AO DO RESULTADO ECONOMICO
A literatura contabil define a expressao resultado economico, como sendo 0 melhor
sinalizador do grau de eficicia da empresa. Segundo CATELLI & GUERREIR02J , "0 lucro ou
resultado economico e 0 melhor indicador do nivel de eficicia das empresas".
Observe-se que os autores tratam como sinonimos as palavras lucro e resultado
economico, contudo a palavra lucro traz no seu bojo 0 fator positivo entre receita e custos. Ji a
20 PORTER, M. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 34.
21 Transferencias refcrem-se a Impostos transfcridos de uma csfcra de governo para a outra.

" SLOMSKI, Op. Cit., p. 53.
23 CATELLI, A. & GUERRErRO, R. Seminario gestao economic a de empresas - GECON - FEAIUSP, sct.l1994,
pg.5.
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palavra resultado caracteriza-se pela diferen9a, por exemplo: diferen9a entre receita e despesa,
se positivo sera lucro, se negativo sera prejuizo.
Entretanto, a afirmativa feita pelos pesquisadores e conclusiva, pois se apurado

adequadamente 0 resultado economico, que obviamente podera ser lucro ou prejuizo, sera 0 melhor
indicador do nive! de eficacia das empresas.

Assim, 0 resultado economico sera a diferen9a entre a receita economica e a soma dos
custos diretos/variaveis e indiretos identificaveis it entidade publica que a produziu.
4.1 Modelo Conceitual de Mensuraao do Resultado Economico em Entidades Public as
Para a mensura9ao do resultado em entidades publicas, certamente sera importante se
ter presente alguns pressupostos, pois:

,/ se nao existisse 0 servi90 publico, num pais capitalista e mercado competitivo, 0 cidadao
buscaria 0 menor pre90 de mercado a vista, para a contrata9ao de servi90s;
,/ a entidade publica tern coma missao presta9ao de servi90s para 0 desenvolvimento e
bem-estar social da coletividade;
,/ cidadao compile 0 corpo contribuinte das fontes de recursos, para a manuten9ao da
entidade pl,blica.
Como salientou-se anteriormente, 0 resultado economico e 0 melhor indicador do nivel da
eficacia da entidade e de acordo corn 0 art. 85 da Lei 4.320164, os servi90s de contabilidade nas
entidades pl,blicas serao organizados de forma a permitir, dentre outros: a interpreta9ao

dos

resultados economicos e financeiros. Esta interpreta9ao e prejudicada ao nosso ver po is os

demonstrativos contabeis produzidos pela contabilidade publica brasileira, segundo a Lei 4.320164,
nao possibilitam tal interpreta9ao, pois 0 foco da Lei e 0 financeiro e nao 0 economico.
Assim, entende-se que 0 modelo de mensura9ao do resultado economico, preconizado

por SLOMSKI, possa viabilizar urn novo modelo de presta9ao de contas na administra9ao publica.
Figura 11 - Dcmonstrmrao do Rcsultado Economico em Entidades Publicas

Onde:

,/

A Receita Economica sera apurada multiplicando-se 0 numero de servi90s prestados pelo seu
custo de oportunidade.

,/

Os Custos dos Servi90s Prestados serao aqueles efetivamente consumidos no mes, em fun9ao

das unidades produzidas, considerando-se 0 princlpio da competencia.
,/

A deprecia9ao economica dos equipamentos sera calculada em fun9ao do fluxo dos beneficios

futuros esperados de cada urn dos componentes do ativo, colocados a disposi9ao dos gestores.
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,(

Os custos indiretos dos servil'OS prestados sao aqueles que nao fazem parte da unidade de
servil'OS, contudo, sem e1es seria impossivel disponibiliza-Ios, controla-Ios e administra-Ios.

5.

APLICA<;:AO DO MODELO CONCEITUAL

,(

Entidade: Escola Basica Municipal Born Pastor de ensino fundamental de l' a 8' Series.
Dados:

,(

Alunos por tumo / serie
.

MATUTINO
TURMAS
I' Serie
2' Serie

VESPERTINO

ALUNOS

TURMAS

ALUNOS

32

I' Serie

34

29

2' Serie

35

3' Serie

33

3' Serie

33

4' Serie

35

4' Serie

34

5' Serie

34

5' Serie

33

6' Serie

33

6' Serie

35

7' Serie

32

7' Serie

34

8' Serie

35

8' Serie

35

Total .....................

,(

Total ......................

263

273

Despesas Registradas no Sistema Orl'amentario da Contabilidade do Municipio.

Pessoal Ci viI

R$

12.054,00

Obriga6es Patronais

R$

5.773,85

Material de Consumo

R$

1.955,00

Servic;:os de Terceiros e Encargos

R$

725,00

Total .......................................................

R$

20.507,85

,(

Quadro de Pessoal da Escola

Diretor

R$

Mariza Bittencourt

Secretaria

R$

752,00

Marcia de Oliveira

Bibliotecaria

R$

1.123,00

Gissele de Medeiros

Professora I' Serie MIV

R$

945,00

Carla Mendes

Professora 2' Serie MIV

R$

965,00

Graziele de Souza

Professora 3' Serie MIV

R$

954,00

Fernanda de Jesus

Professora 4' Serie MIV

R$

932,00

Catia dos Santos

Professora 5' Serie MIV

R$

1.100,00

Marcela dos Reis

Professora 6' Serie MIV

R$

987.00

Tania de Quadros

Professora 7' Serie MIV

R$

989,00

Laura de Brito

Jose da Silva

1.560,00

Professora 8' Serie MIV

R$

1.052.00

. Suzane da Silva

Servente

R$

350,00

Patricia Klauss

Servente

Total da Folha de Pagamento da Escola ........ = ..= ....=.....
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R$

345,00

,R$

12.054,00
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./

Encargos Sociais sobre a F olha de Pagamento do mes de Maro de 2001.

Encargos

%

Iapas + Fgts + Outros

Valor
36,80

4.435,87

Decimo Terceiro Sahirio

8,33

1.004,09

Adicional de Ferias

2,77

333,89

Total ............................................................................R$

5.773,85

./

Outras Despesas Mensais

Energia Eletrica

R$

250,00

Agua

R$

350,00

Telefone

R$

125,00

Material de Expediente

R$

725,00

Material de Limpeza e Higiene

R$

1.230,00

Total .......................................................

R$

2.680,00

./

Custo de Oportunidade (Menor preyO de mercado para as mensalidades, considerando-se 0
nivel da Escola Municipal)

Mensalidade de I' a 4' Series

R$

85,00

Mensalidade de 5' a 8' Series

R$

100,00

./

Receita Economica Produzida, no mes, pela Escola Basica Municipal Bom Pastor

MATUTINO

SERIES

NUMERODE

CUSTO DE

ALlJNOS

OPORT1.JNIDADE

RECEITA

ECONOMICA

Series de I' a 4' Series

129

85,00

10.965,00

Series de 5' a 8' Series

134

100,00

13.400,00

Receita Economica no Turno Matutino ............................................. R$

24.365,00

VESPERTINO

SERIES

NUMERODE

CUSTO DE

ALUNOS

OPQR11JNIDADE

RECEITA

ECONOMICA

Series de I' a 4' Series

136

85,00

11.560,00

Series de 5' a 8' Series

137

100,00

13.700,00

Receita Economica no Turno Vespertino...........................................R$

25.260,00

Receita Economica Mensal da Escola Municipal Bom Pastor ........... R$

49.625,00

CRCSC&Voce-Florianopolis, v.l, n. l,p. 63-75, dev'lOOI-mar/100l

71

,/

Demonstrayao do Resultado Economico da Escola Municipal Born Pastor no Mes de Maryo
de 2001.

Receita Economica
Custos Diretos
Pessoal Civil

Sahirio Diretos (Professores)
Encargos Sociais Diretos
Material de Consumo

Material de Expediente
Servi£os de Terceiros e Encargos
Energia Eletrica
Deprecia£3o Bens Moveis e Imoveis
Bens M6veis

Bens Im6veis
Margem Bruta
Custos Indiretos
Pessoal Civil
Salarios Indiretos
Encargos Sociais Indiretos
Material de Consumo

Material de Expediente
Material de Higiene e Limpesa
Servi£os de Terceiros e Encarl!os

Energia Eletrica

Agua

Telefone
Deprecia£3o Bens Moveis e Imoveis

Bens M6veis
Bens Im6veis
Resultado Economico
o resultado oryamentario, considerando-se uma receita oryamenh\ria de R$ 20.600,00 e

uma despesa oryamentaria de R$ 20.507,85 e apresentado indicando urn superavit oryamentario
do exercicio de R$ 92,15.
o resultado financeiro, considerando-se que nao houvessem recursos financeiros de
exercicios anteriores e de R$ 92,15 em caixa para 0 exercicio seguinte, demonstrando urn superavit
financeiro.

o resultado patrimonial, considerando-se que a depreciayao dos bens moveis e imoveis

de R$ 1.500,00 e superavit financeiro de R$ 92,15, houve urn deficit patrimonial de R$ 1.407,85.
o resultado economico da entidade, no entanto, no mesmo periodo e de R$ 27.617,15,
evidenciando urn lucro economico para a sociedade.
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6. CONSIDERA<;:OES FINAlS
No caso apresentado, neste artigo, a sociedade obteve urn lucro economico de R$
27.617, IS, haja vista que a receita economica produzida no periodo foi de R$ 49.625,00 corn urn
consumo de recursos Or9amentarios de R$ 20.507,85 e urn consumo de ativos de R$ 1.500,00
considerando-se a deprecia9ao dos bens moveis e imoveis utilizados na produ9ao dos servi90s de
ensino fundamental.

o controle da arrecada9ao e 0 controle dos gastos, podem ser expressos nos mol des da
contabilidade publica, segundo a Lei 4.320/64, aplicada as entidades publicas de direito intemo.
Contudo, para que a contabilidade dessas entidades possa expressar 0 resultado economico,
deve ser calculada a receita economica, para que del a sejam subtraidos os custos inerentes a sua
produ9ao. E, assim, se possa demonstrar 0 seu resultado economico.
Assim como na empresa, da receita produzida no periodo, foram deduzidos os custos de

sua produ9ao, respeitando 0 principio fundamental de contabilidade - Da realiza9ao da receita
corn a confronta9ao da despesa - fez corn que 0 desempenho dos gestores daquela escola fosse
evidenciado, da forma pe la qual a sociedade esta acostumada a avaliar os gestores das entidades
privadas.

Talvez, este artigo possa remeter futuros pesquisadores ao encontro dos pesquisadores
norte americanos HARR & GODFREy24, onde por meio de suas pesquisas procuram uma
abordagem inovativa, a qual sugere que seja mensurado 0 lucro gerado pelo servidor publico a
sociedade e seja distribuida uma "participa9ao nos lucros" aos servidores do setor.
Contudo, baseado neste artigo, e em outros estudos, tais como os de HARR & GODFREY,

(1992) e de SLOMSKI (1996)" , universidades, hospitais, escolas publicas federais, estaduais e
municipais

poderao iniciar a medi9ao de seus resultados economicos, fazendo com que num

futuro proximo tenhamos novos padroes de avalia9ao de desempenho para os govemantes.

Finalizando, pode-se conduir ainda que, para que as entidades de direito publico intemo
venham a desenvolver a mensura9ao da receita economica, muito esfor90 devera ser desenvolvido
pe la sociedade, que elege um de seus membros para gerir 0 seu patrimonio, e que cobra deles

nova postura, vis-a-vis Lei de Responsabilidade Fiscal, possam tomar decisoes de fazer ou deixar
de fazer alguma atividade tomando por base 0 resultado economico para a suas tomadas de
decisoes. E, para que 0 gestor eleito, ao final do seu mandato ou a qualquer tempo, preste seu

"accountability" de outra forma, que nao essa mostrada apenas pelas realiza90es de obras visiveis
a olho nu, e, sim, venha a sociedade demonstrando concretamente aquilo que fez em beneficio da
coletividade de forma objetiva, baseado em demonstrativos capazes de comprovar quao lucrativa
foi sua gestao do patrimonio, naquele periodo.

24 HARR. D. J. & GODFREY. 1. T. Making Government "PROFITABLE" Private sector service performance
measures can improve the efficiency service delivery. Management Accounting. February 1992. p. 56.
5 SLOMSKI, V. Mensural;8o do resultado economico em entidades publicas - uma proposta. 1996. Dissertayao
(Mestradoem Controladoria e Contabilidade) - Faculdadc de Economia, Administral(ao e Contabilidade, Universidade
de Sao Paula, Saa Paula.
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