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RESUMO 

 

As finanças públicas compreendem uma área de estudos que vêm ganhando 

importância nos últimos anos, principalmente devido à crise fiscal enfrentada por 

vários entes que compõem a República Federativa do Brasil. O orçamento público é 

um instrumento de auxílio à gestão dos administradores públicos e, 

concomitantemente, importante ferramenta de transparência e accountability à 

disposição da sociedade no controle dos gastos públicos. Este trabalho teve como 

objetivo principal analisar a influência que uma universidade pública federal 

multicampi (UFSJ) exerce sobre os quatro municípios nos quais ela se faz presente 

com suas unidades educacionais, no processo de geração de receita própria tributária 

para esses municípios, para o período de 2013 a 2017. A pesquisa se concentrou em 

analisar a despesa orçamentária executada pela universidade comparativamente às 

receitas próprias tributárias municipais. A obtenção de dados secundários dos Portais 

da Transparência do Governo Federal e da Secretaria do Tesouro Nacional por meio 

de seu Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, foram 

fundamentais para a análise realizada, juntamente com a pesquisa documental e 

análise de conteúdo das informações. Nesse contexto, foi comprovado que o 

município sede da universidade foi o maior beneficiário dos valores repassados pela 

instituição de ensino federal, seja por meio da retenção do imposto municipal sobre 

serviços pagos aos fornecedores ou do pagamento de taxas municipais de 

responsabilidade da própria universidade. Além disso, também foi apurado que as 

despesas públicas com obras de engenharia e os gastos correntes relacionados às 

prestações de serviços que envolvem locação de mão de obra, foram os principais 

responsáveis pelo fluxo de recursos financeiros destinados aos municípios pela UFSJ. 

Por fim, foi verificado que a composição do orçamento da UFSJ, considerado os 

grandes grupos de natureza da despesa, Investimentos, Pessoal e Encargos Sociais 

e Outras Despesas Correntes, pode influenciar diretamente na arrecadação dos 

municípios. Adicionalmente, a crise fiscal enfrentada pela União, culminou na 

promulgação da PEC 095/2016, instituindo um novo regime fiscal, que na prática, 

estabelece limites para o crescimento da despesa pública para o período de 20 anos. 

Foi demonstrado que esse fator também pode influenciar futuramente a arrecadação 

de receita própria tributária dos municípios pesquisados, pois umas das principais 

fontes de recursos por ele obtidos por meio da UFSJ foram os investimentos, que 

conforme visto apresentaram decréscimo no período abordado pela pesquisa. 

 

Palavras-chave: Finanças públicas. Execução orçamentária e financeira. Receita 
própria tributária. 
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ABSTRACT 

 

Public finances comprise an area of study that has gained importance in recent years, 

mainly due to the fiscal crisis faced by several entities that make up the Federative 

Republic of Brazil. The public budget is an aid to the management of public 

administrators and, at the same time, an important tool of transparency and 

accountability available to society in the control of public spending. The main objective 

of this work was to analyze the influence that a federal multicamp university (UFSJ) 

exercises over the four municipalities in which it is present with its educational units, in 

the process of generating own tax revenue for these municipalities, for the period of 

2013 to 2017. The research focused on analyzing the budgetary expenditure executed 

by the university compared to the municipal tax revenues. Obtaining secondary data 

from the Transparency Portals of the Federal Government and the National Treasury 

Secretariat through its Brazilian Public Sector Accounting and Tax Information System 

were fundamental for the analysis carried out, together with the documentary research 

and content analysis of the information. In this context, it has been proven that the 

university's host city was the largest beneficiary of the amounts passed on by the 

federal education institution, either through the retention of the municipal tax on 

services paid to suppliers or the payment of municipal fees of the university itself. In 

addition, it was also found that public expenditures on engineering works and current 

expenditures related to the provision of services involving the hiring of labor were 

mainly responsible for the flow of financial resources to the municipalities by UFSJ. 

Finally, it was verified that the composition of the budget of the UFSJ, considered the 

great groups of the nature of the expenditure, Investments, Personnel and Social 

Charges and Other Current Expenses, can directly influence the collection of the 

municipalities. In addition, the fiscal crisis faced by the Union culminated in the 

enactment of PEC 095/2016, establishing a new fiscal regime, which in practice 

establishes limits for the growth of public expenditure for the 20-year period. It has 

been shown that this factor may also influence future revenue collection of the 

municipalities surveyed, since one of the main sources of funds obtained through the 

UFSJ were investments, which, as seen, decreased in the period covered by the 

survey. 

 

 

Key words: Public finances. Budgetary and financial execution. Own tax revenue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As finanças públicas abarcam uma área de estudos que apresenta relativa 

complexidade, pois almeja entender a atividade financeira que o Estado desenvolve 

ao cumprir com as suas diversas responsabilidades estabelecidas 

constitucionalmente. Dentre tais competências, encontra-se a cobrança de impostos 

que se constitui em fonte de recursos para financiamento das atividades do Estado, 

contribuindo com a implantação e manutenção de políticas públicas. 

A complexidade desse campo das finanças se reflete no caráter multidisciplinar 

que correlaciona aspectos teóricos de diferentes disciplinas para a compreensão da 

operação do Estado em obter, gerir, distribuir e aplicar os recursos em suas finalidades 

essenciais para atendimento da sociedade nas suas mais diversas demandas. 

A junção do instrumental teórico originário de disciplinas do ramo jurídico como 

o Direito Administrativo, o Direito Financeiro, o Direito Tributário e também, aquelas 

atinentes à área das finanças, como Orçamento Público, Administração Financeira e 

Orçamentária e Contabilidade Pública, delineia a base teórica sobre a qual se 

desenvolve este trabalho e reflete o caráter multidisciplinar necessário à compreensão 

das finanças públicas. 

O Direito Financeiro, por exemplo, se relaciona aos aspectos jurídicos da 

atividade fazendária do Estado. Entre tais aspectos, estão as normas jurídicas que 

permeiam a atuação das pessoas de Direito Público no processo de conseguir 

angariar e executar os recursos indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. 

Sob essa perspectiva, esse ramo do direito estuda precipuamente a receita e 

despesa, o orçamento e também o crédito público (BALEEIRO, 2008). 

Já o Direito Tributário representa o estudo das normas relativas à obtenção de 

receita pública compulsória, objetivando estudar os tributos especificamente e se 

constitui na disciplina no âmbito jurídico que investiga as relações entre fisco e 

contribuinte. Dessa forma, nota-se que as disciplinas listadas até aqui se apoiam no 

campo teórico da Ciência das finanças, correlacionando-se mutuamente para fornecer 

os subsídios necessários ao entendimento da atividade financeira desenvolvida pelos 

entes públicos. 

Com a evolução contínua das demandas coletivas e, consequentemente, da 

necessidade de financiamento para atendimento da despesa pública gerada, o Estado 
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viu-se obrigado a arquitetar um modo de obtenção regular de recursos financeiros 

(HARADA, 2017). Também se tornaram necessários o planejamento, a organização 

e o controle da capitação e do dispêndio dos recursos públicos. Nesse contexto, o 

orçamento público surge como uma ferramenta de planejamento e execução desses 

recursos, no qual são controladas as receitas e despesas dos entes que integram o 

Estado. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF 1988) dedica parcela de seu 

texto para tratar da Tributação e do Orçamento no seu Título VI (artigos 145 a 169), 

reflexo da preocupação do ordenamento jurídico vigente no estabelecimento de 

normas relacionadas à organização das finanças dos órgãos e entidades da União, 

estados, Distrito Federal e municípios (BRASIL, 1988). 

Tal preocupação é justificada, em parte, pelo incremento de responsabilidades 

atribuídas ao poder público com a promulgação desta Constituição, que previu 

diversos direitos sociais aos cidadãos, como o direito à saúde, à alimentação, ao 

trabalho, à segurança, à previdência, à educação, entre outros. A garantia desses 

direitos aos cidadãos sugere a necessidade de ações nas áreas de políticas públicas, 

fato esse que contempla a indispensabilidade da obtenção, execução e controle de 

recursos públicos para atendimento de substancial finalidade. 

No campo da política pública educacional, a partir da primeira década do século 

XXI foi promovida uma ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil, tanto 

privado como público, por meio de programas como o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) (BRASIL, 2005, 2007).  

A expansão de vagas no ensino superior ocorrida com auxílios desses 

programas culminou por refletir-se, principalmente, na concessão de bolsas de 

estudos e em novas formas de financiamento nas instituições privadas e na criação e 

na ampliação de instituições, no caso das públicas. 

Uma das instituições que passou pelo processo de expansão foi a Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) que se localiza no Estado de Minas Gerais. A 

UFSJ teve sua criação no ano de 1987, na cidade de mesmo nome e contempla hoje, 

a característica de ser multicampi. A multiplicidade de seus campi manifesta-se pela 

presença em número de três na cidade histórica de São João del-Rei (SJDR) que é 

considerada a sede da instituição, e outros três localizados nas cidades de Divinópolis, 
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Ouro Branco e Sete Lagoas, todas no Estado de Minas Gerais, cada uma contando 

com uma unidade de ensino da UFSJ. 

A atuação de uma universidade pública como a UFSJ no desenvolvimento de 

suas atribuições institucionais abrange diversas ações não somente na esfera 

educacional, sua atividade fim, mas também em outras áreas como a social, a cultural 

e a econômica. Quanto a este último aspecto, ações da UFSJ, como o pagamento de 

bolsa aos discentes, os salários aos professores e aos técnicos administrativos, o 

investimento em obras, os dispêndios com manutenção das instalações, as 

contratações de serviços, entre outras, promovem a inserção de recursos financeiros 

de forma concentrada na região em que se insere a instituição e de forma mais 

dispersada por outras localidades, devido, por exemplo, a existência de uma gama de 

fornecedores de variadas partes do país. 

Dessa forma, os pagamentos decorrentes da execução do orçamento de uma 

entidade pública como a UFSJ são responsáveis por disseminar os recursos entre os 

agentes econômicos envolvidos no processo de manutenção e funcionamento da 

universidade. Uma parcela desses valores relativos à execução financeira tem como 

destino os municípios nos quais essa universidade está presente com suas unidades 

educacionais. 

O montante direcionado aos cofres públicos municipais é resultado de algumas 

ações, que se materializam principalmente no pagamento de taxas e na retenção do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que é um tributo de 

competência municipal retido dos prestadores de serviços tomados pela UFSJ, 

conforme determinação legal. Sob a perspectiva do orçamento público, esses 

recursos constituem-se receita própria para os municípios relacionados. 

 A relação que ocorre entre a universidade e os municípios, na qual decorre o 

processo de obtenção de receita pública para os municípios a partir da despesa 

executada pela UFSJ é o objeto de pesquisa no qual recai o foco deste trabalho, que 

teve como finalidade apresentar a resposta para a seguinte questão: Qual foi a 

influência financeira direta da UFSJ em termos de geração de receita própria tributária 

nos municípios os quais ela possui unidades educacionais no período de 2013 a 2017 

em análise? 

O objetivo geral desta pesquisa se constituiu em analisar a contribuição da 

UFSJ a partir de sua execução financeira, na geração de receita própria tributária 

municipal no período de 2013 a 2017. 
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De maneira complementar, pretendeu-se atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar a participação de cada município no recebimento de recursos 

originados da execução financeira da UFSJ; 

 Avaliar quais os elementos de despesa do orçamento da UFSJ foram os 

principais responsáveis pela criação de receita própria tributária para os 

municípios contemplados na pesquisa; 

 Investigar como a evolução orçamentária da UFSJ refletiu no incremento de 

receitas próprias tributárias para os municípios analisados entre os anos de 

2013 a 2017. 

 

A pertinência do tema em análise se justifica porque conforme De Mello; Ter-

Minassian (2016) aparentemente os municípios não exploram de forma adequada 

algumas das importantes bases tributárias, como os serviços e as propriedades 

urbanas que são origem do ISSQN e Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), respectivamente. 

O próprio modelo do federalismo fiscal brasileiro, ao garantir aos entes políticos 

subnacionais os recursos advindos das transferências constitucionalmente previstas, 

pode influenciar no aumento das demandas públicas sem a devida eficiência nos 

gastos públicos. Este aumento das despesas públicas possibilitado pelo volume das 

transferências fiscais, em vez do mecanismo de crescimento da receita tributária 

decorrente do aumento da renda da população local é discutido por meio da literatura 

acadêmica como o efeito flypaper (COSTA e CASTELAR, 2015; GUEDES e 

GASPARINI, 2007; MATTOS, ROCHA e ARVATE, 2011). 

Além disso, os municípios são obrigados, ainda, a conviver com as obrigações 

constitucionais de aplicar parte dos recursos do orçamento que se vinculam a áreas 

como saúde e educação, por exemplo, reduzindo dessa forma, a capacidade de 

decisão de utilização dos recursos em outras áreas de políticas públicas. 

Pelo efeito que o incremento das receitas próprias dos municípios causa na 

diminuição da dependência das transferências de recursos de estados e da União, 

revela-se que a gestão pública municipal deve ter atenção a todas as possibilidades 

de geração de receita pública, haja vista que a Lei Complementar nº 101 de 04 de 

maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), trouxe a 

determinação no sentido de que “constituem requisitos essenciais da 
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responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de 

todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação” (BRASIL, 

2000, art. 11). 

Além disso, o gasto público em educação é uma forma de cumprimento de um 

preceito constitucional em relação aos direitos sociais e que, além de beneficiar alunos 

e a sociedade de um modo geral, também pode promover a destinação de recursos 

para outros entes públicos gerando novas receitas orçamentárias. 

Por último, é importante destacar que com a crise fiscal instalada em diversos 

entes federativos no Brasil nos últimos anos, especialmente na União e a iminente 

necessidade de cortes orçamentários, o acompanhamento e a verificação dos gastos 

em determinadas políticas públicas pode servir como mecanismo de se estabelecer 

prioridades e demonstrar a importância de alguns serviços públicos, que no caso 

específico dessa pesquisa contempla a área da educação pública. 

Este trabalho apresenta uma estrutura composta por seis capítulos que por sua 

vez, se subdividem em seções. Além deste capítulo introdutório, esta dissertação é 

composta, na seguinte ordem: do Referencial teórico no qual foram apresentados 

pontos da teoria que se ligam diretamente e sustentaram a discussão realizada ao 

longo do trabalho; da Metodologia, em que foram demonstrados o tipo, as técnicas e 

instrumentos utilizados na pesquisa; do Levantamento e análise dos dados, onde além 

de se apresentar os dados, foram evidenciados argumentos que sustentaram os 

resultados apresentados; da Proposição de aplicabilidade da pesquisa, em que há 

sugestões de utilização dos resultados em outras situações relacionadas a instituições 

similares à pesquisada, e também das Considerações Finais que se constitui de um 

conjunto de ideias conclusivas a respeito dos principais pontos da pesquisa. Por 

último, segue-se o Referencial com a bibliografia utilizada. 

  



18 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO 

 

A atividade financeira do Estado contribui para demonstrar as conexões 

existentes entre setor público e privado. Seja numa economia com Estado mínimo, 

seja naquelas com alto grau de participação do setor público no desempenho das 

atividades econômicas, verdade é que alguma parcela da renda do setor privado, em 

maior ou menor grau, tem origem no orçamento público (MUSGRAVE, 1973, p. 25-

26). 

 Também é fato que a arrecadação de tributos e as transferências 

governamentais, as quais se traduzem em benefícios e que se configuram como 

instrumentos de redistribuição de renda, traduzem-se numa movimentação de 

recursos financeiros entre ente público e setor privado. 

 Entre as transações que envolvem o público e o privado, atua o governo que 

detém a incumbência de gerir os recursos necessários para cobertura das infinitas 

demandas sociais. Dentro da perspectiva das finanças públicas surge, então, a 

política orçamentária como maneira de promover um estabelecimento formal do 

processo que tem como fim, a orientação do equilíbrio entre receitas e despesas, 

concomitante à garantia da satisfação dos objetivos das políticas públicas. 

 Quando a economia não atinge um nível de bem-estar social por meio da livre 

concorrência, podem surgir algumas falhas de mercado, ou seja, não há uma alocação 

ótima de recursos, o que pode gerar distribuição não eficiente de recursos entre os 

agentes econômicos (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). 

Um dos modos pelos quais essas falhas de mercado manifestam-se na 

economia é a existência de bens públicos. Tais bens representam aqueles que 

possuem a característica de não divisibilidade e que permitem a fruição por mais de 

uma pessoa concomitantemente, ou seja, é considerado um bem não rival, podendo 

ser ainda, tangível ou intangível (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008, p.4). 

Na década de 1970, Musgrave (1973, p. 30) ao estudar a economia do setor 

público, apresentou o princípio da exclusão. Esse princípio diz respeito à situação na 

qual o consumidor somente pode usufruir de um bem, caso tenha recursos para 

pagamento ao possuidor daquele bem. Esse princípio é relacionado às necessidades 

sociais em que o consumidor é beneficiado com a possibilidade de uso do bem, 
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independentemente do seu pagamento. Mesmo que ele realize algum tipo de 

pagamento, estará cobrindo apenas parte dos custos de tais bens. 

Dessa forma, o sistema de mercado apresenta-se ineficiente para a oferta de 

bens públicos, já que não há a contrapartida ideal por parte do consumidor. Portanto, 

cabe ao Estado a ação de fornecimento desses bens que pode ser financiada pelo 

recolhimento de tributos de forma compulsória (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008, p.5). 

 Os monopólios naturais representam outro tipo de ocorrência de falha de 

mercado, situação na qual o ofertante de determinado bem detém retornos crescentes 

de escala, mantendo o preço acima do ponto de equilíbrio que existiria na 

circunstância de livre concorrência. Apesar da possibilidade de implantação de outras 

medidas políticas para a diminuição dos efeitos do monopólio, o Estado poderá utilizar 

a política orçamentária como meio de equacionar os efeitos. A concessão de 

benefícios tributários, como forma de incentivar a entrada de novos concorrentes no 

mercado monopolístico, promovendo o ajuste nos preços para mais próximo de uma 

situação de livre concorrência é um exemplo de tal política (MUSGRAVE, 1973, p. 28). 

 As externalidades representam outra configuração das falhas de mercado que 

afetam a economia, sendo resultado da ação de agentes econômicos na atividade 

produtiva que gera impactos para a sociedade, podendo ser positivas ou negativas 

(GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). 

 Quando positivas, geram benefícios que vão além daqueles planejados 

originalmente pelo responsável pela ação, contribuindo de alguma forma para o bem-

estar de outros agentes econômicos não envolvidos na atividade que gerou a 

externalidade. A implantação de tratamento de resíduos químicos por uma indústria é 

uma forma de promover externalidades positivas, já que há um ganho para a saúde 

pública e para o meio ambiente. 

 Por outro lado, as externalidades tidas como negativas afetam o sistema 

econômico atingindo agentes que não são relacionados diretamente a atividade que 

as deu origem, gerando algum tipo de perda para esses agentes econômicos. 

 As externalidades são circunstâncias de falhas de mercado que devem ser 

corrigidas pelo Estado, especialmente no caso das externalidades negativas. Uma das 

maneiras pela qual o poder público pode agir é por meio da regulação de setores 

produtivos e suas atividades econômicas. Há também, a possibilidade de intervenção 

por meio da política tributária. Nessa perspectiva, tributos podem ser instituídos ou 

terem suas alíquotas majoradas dentro de limites legais para que se desestimulem 
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atividades nocivas ao desenvolvimento natural do sistema econômico (GIAMBIAGI e 

ALÉM, 2008). 

 As soluções de eventuais falhas de mercado justificam a intervenção pelo 

Estado, que pode utilizar-se de políticas, como a política fiscal para melhoria das 

relações econômicas. Musgrave (1973) ao estudar as relações existentes na 

economia do setor público apresentou as clássicas funções indicadas para a ação do 

ente público na tentativa de corrigir disfunções econômicas, são elas: a função 

alocativa, a distributiva e a estabilizadora. Além disso, ao tratar tais funções 

originalmente como departamentos de um ente governamental, definiu a política 

orçamentária como sendo o produto das relações das atividades interdependentes 

que o Estado desenvolve por meio dessas funções, sempre almejando a eficiência 

dos planos orçamentários de cada área. 

 Nesse contexto, a função alocativa representa a atuação estatal no sentido de 

suprimento de bens e serviços que não são ofertados em níveis adequados quando 

deixados sujeitos exclusivamente ao mecanismo do sistema de mercado. Essa função 

ser acionada pelo governo não significa necessariamente a produção direta dos bens 

pelo poder público, o que pode até vir a acontecer. O fato é que a função alocativa 

também pode ser desempenhada pelo governo por meio da regulação de mercados, 

criando condições satisfatórias para que agentes privados ofertem determinados 

bens, ajustando a economia no sentido do nível de equilíbrio da oferta conforme a 

demanda existente. 

 Noutra perspectiva, a função distributiva consiste num instrumento de 

intervenção de eventuais deficiências na distribuição de renda ou da capacidade de 

aquisição por parte de parcela dos consumidores. O governo pode lançar mão de 

artifícios como transferências, por meio das quais há um caráter redistributivo de forma 

direta aos que mais necessitam ou que se encontram em situações 

momentaneamente adversas. 

 Os tributos se traduzem em instrumentos no âmbito da política orçamentária 

que podem ser utilizados com a finalidade de arrecadar compulsoriamente recursos 

de setores mais afortunados da economia para investi-los no financiamento de 

programas sociais que atendam àquelas parcelas da população mais necessitadas. 

 A função estabilizadora tradicionalmente é associada à atuação do Estado por 

intermédio da política monetária para adequações no nível de preços da economia. 

Porém, é importante ressalvar que a política orçamentária também pode 
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desempenhar um papel fundamental no âmbito dessa função. Ainda segundo 

Musgrave (1973, p. 48), aumentos nos níveis de impostos em situações específicas 

podem acarretar a diminuição da renda disponível no setor privado e, 

consequentemente, queda no consumo agregado, refletindo em uma menor pressão 

sobre o nível de preços. 

 

2.2 ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

 O orçamento é o instrumento que possibilita o controle das finanças públicas 

por meio da fixação das despesas que devem ser condizentes com a previsão da 

receita do ente público. O estudo de seu objeto permite a observação do seu caráter 

instrumental em mais de uma concepção (PIRES e MOTTA, 2006). 

Pode representar um instrumento administrativo que permite ao gestor público 

gerenciar a origem e aplicação dos recursos que serão utilizados na manutenção do 

aparelhamento estatal e na garantia de implemento de políticas públicas. 

Como instrumento de controle social, possibilita aos cidadãos o 

acompanhamento da condução, pelo governo, dos recursos disponíveis para 

satisfação do interesse geral, fim último da existência do estado moderno. 

Já a perspectiva jurídica fornece à peça orçamentária a concepção sob a forma 

de lei, consubstanciado em um documento formal aprovado com o aval da sociedade 

por meio de seus representantes eleitos democraticamente no Congresso Nacional. 

Alves (2015) informa que a importância de o orçamento ser constituído como uma lei 

não reside na obrigatoriedade de seu cumprimento estrito, mas é fruto da disciplina 

das relações políticas na fase de elaboração orçamentária e também, de outros 

atributos pertinentes aos instrumentos legais, como a publicidade, a estabilidade e 

outros quesitos.  

O aspecto político confere ao orçamento a dimensão da necessidade de 

negociação entre grupos representativos da sociedade no intuito da garantia de que 

as ambições e as necessidades sejam atendidas conforme anseio do bem comum. 

 Conforme evoluíram as necessidades a serem atendidas pelo Estado para com 

as políticas públicas, houve a necessidade de se organizar e planejar as 

particularidades relacionadas às receitas e gastos do governo, o que fez surgir 
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diferentes concepções para as questões que envolvem o processo orçamentário, em 

especial o aspecto legal. 

 A base legal para os sistemas orçamentários nacionais varia de maneira 

significativa entre uma nação e outra. Em alguns países, as leis que sustentam o 

processo orçamentário limitam-se a conter determinações básicas, como a inclusão 

de alguns princípios que regem as questões sobre o orçamento. Já em outras nações, 

há previsão na constituição de normas que orientam o processo do orçamento, com a 

legislação infraconstitucional detalhando aspectos mais específicos (LIENERT e 

JUNG, 2004). No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reservou uma seção para tal 

fim, com especificações para cada estágio que compõem o ciclo orçamentário1. 

 Lienert e Jung (2004) discutem cinco estágios genéricos do ciclo orçamentário 

que deveriam constar nas legislações que orientam o sistema orçamentário de 

qualquer país. O primeiro estágio consiste no processo de elaboração do orçamento 

pelo Poder Executivo conforme a legislação pertinente e as decisões políticas sobre 

as prioridades e estratégias de governo (1). A peça orçamentária é então enviada ao 

Legislativo que discute e aprova o orçamento anual (2). O próximo passo (3) se refere 

às atividades do Executivo na obtenção de receitas e na execução das despesas que 

estão estipuladas no orçamento. Além disso, tal poder é responsável pela elaboração 

de relatórios para seu próprio acompanhamento da execução orçamentária e para 

envio ao parlamento como forma de prestação de contas. O quarto estágio (4) se 

traduz no controle a ser realizado pelo Legislativo na implementação do orçamento 

pelo Executivo. Esse controle se dá de modo concomitante e posterior ao período de 

referência do orçamento. Por fim, cabe a um órgão oficial de auditoria dotado de 

independência e autonomia a fiscalização das contas apresentadas pelo chefe do 

Poder Executivo (5). No Brasil, equivaleria aos respectivos tribunais de conta. A Figura 

1 sintetiza esse processo. 

 

                                                           
1 Constituição da República Federativa do Brasil, Seção II – Dos Orçamentos – artigos 165 a 169 
(BRASIL, 1988). 
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FIGURA 1 - O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO E AS 
ETAPAS DO CICLO DO ORÇAMENTO. 

 
Fonte: Lienert e Jung (2004, p. 26). 

 

Lienert e Jung (2004, p. 133) apresentam, ainda, princípios clássicos e 

modernos que devem orientar as leis e regulamentos que tratam sobre o processo 

orçamentário. 

O Authoritativeness Principle (Princípio da Autoridade, numa tradução própria) 

é apresentado como um princípio geral, sendo considerado o mais importante porque 

determina que o poder de decisão e as responsabilidades que envolvem o processo 

orçamentário devem ser incumbidas a cada Poder que compõem o Estado. Além 

disso, a supremacia da legislação que trata do orçamento é um reflexo do aspecto 

desse princípio (LIENERT e JUNG, 2004). 

No Brasil, observa-se a obediência desse princípio conforme as determinações 

expressas da Constituição na seção específica do orçamento que detalha as 

atribuições de cada Poder no processo de elaboração, execução e fiscalização do 

orçamento. Além disso, a supremacia da constituição em relação às normas 

infraconstitucionais garante a obrigatoriedade de cumprimento das disposições 

relativas ao orçamento por todos os entes integrantes da administração pública. 

Alguns dos princípios que regem o orçamento público no Brasil, bem como os 

respectivos dispositivos legais que normatizam cada um deles são descritos na Figura 

2. 
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FIGURA 2 - DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E SUAS FONTES. 

Princípio Descrição Fonte 

Universalidade 

(LIENERT; 

JUNG, 2004) 

O orçamento deve conter todas as receitas e 

despesas de todos os Poderes, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e 

indireta. 

Lei 4320/1964 

art. 2 a 4 

normatizado 

pelo § 5º do 

art. 165 da CF 

1988.  

Unidade 

(LIENERT; 

JUNG, 2004) 

Orçamento deverá ser uno, isto é, haverá um 

único orçamento consubstanciado num único 

documento legal para cada pessoa política. 

Evita-se a existência de múltiplos orçamentos 

para o mesmo nível federativo. 

Lei 4320/1964 

art. 2º. 

Anualidade 

(LIENERT; 

JUNG, 2004) 

O orçamento terá a periocidade de um exercício 

financeiro que coincidirá com o ano civil.  

Lei 4320/1964 

art. 2 e 34. 

Transparência 

(LIENERT; 

JUNG, 2004) 

Previsto pela LRF, este princípio norteia a 

divulgação do orçamento como forma de 

permitir a qualquer interessado as informações 

necessárias ao processo de formulação, 

execução e controle orçamentários. 

LRF art. 48 e 

49. 

Não afetação Este princípio veda a vinculação das receitas de 

impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas as exceções previstas na 

Constituição. 

CF 1988, art. 

167, inciso IV. 

Orçamento 

Bruto 

As receitas e despesas devem constar no 

orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 

deduções. 

Lei 4320/1964 

art. 6º 

(continua) 
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(continuação) 

Princípio Descrição Fonte 

Exclusividade A LOA não poderá conter conteúdo estranho à 

previsão de receita e fixação da despesa, 

ressalvados os casos de abertura de crédito 

suplementares e contratação de operações de 

crédito ainda que por antecipação de receita, 

nos termos da lei. 

§ 8º art. 165 da 

CF 1988. 

Legalidade O orçamento é constituído por meio de lei, 

elaborado pelo Poder Executivo e encaminhado 

ao Legislativo para aprovação. Coaduna-se ao 

princípio basilar da administração pública 

previsto na CF 1988. 

Art. 37 da CF 

1988 

Publicidade Princípio aplicado a toda administração pública. 

Instrumento que viabiliza a transparência. Exige 

a publicação do orçamento e os documentos 

relacionados para possibilitar o controle social 

do orçamento público pelos cidadãos. 

Art. 37 da CF 

1988 

Fonte: Lienert e Jung, 2004; Brasil, 1964; Brasil, 1988; Brasil, 2017b. 

 

 Como pode ser observado na Figura 2, existe uma correspondência entre os 

princípios preponderados pela literatura internacional e aqueles aplicados no sistema 

orçamentário brasileiro que estão dispostos no Manual Técnico do Orçamento (MTO) 

(BRASIL, 2017). Universalidade, unidade, anualidade e transparência são princípios 

referenciados por Lienert e Jung (2004) e que também direcionam o processo 

orçamentário no Brasil. 

 

2.3 DESPESA PÚBLICA 

 

 O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) conceitua a 

despesa orçamentária como o conjunto de dispêndios que a administração pública 

realiza por meio de seus entes para funcionamento e manutenção dos serviços 

públicos que são ofertados à sociedade (BRASIL, 2016b, p. 70). 
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 É importante que se faça a diferenciação dos dispêndios quanto ao aspecto 

orçamentário e extraorçamentário. Enquanto a despesa orçamentária representa a 

transação de recursos financeiros prevista na LOA sob a forma de dotação 

orçamentária, os dispêndios extraorçamentários não constam na lei orçamentária. O 

MCASP exemplifica estes dispêndios como as saídas de numerários decorrentes de 

depósitos, pagamentos de restos a pagar e recursos transitórios (BRASIL, 2016b). 

 As despesas públicas têm como finalidade principal o atendimento do bem 

comum e, por isso, o processo de execução das despesas deve seguir o estrito 

processo legal, em especial as disposições previstas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e também na LRF, além do respeito aos limites fixados na LOA. 

Harada (2017) chama a atenção para os efeitos que se estabeleceram após o excesso 

de despesa pública do Governo Federal no período recente terem gerados déficits 

que desencadearam o processo de aprovação da Emenda à Constituição nº 95. Essa 

emenda que foi promulgada em 15 de dezembro de 2016 representa o 

estabelecimento de limite de gastos para os próximos vinte anos para que as 

despesas não cresçam além da taxa de inflação (BRASIL, 2016a). 

Independentemente da pertinência e da adequação da instituição do novo 

regime fiscal, fato é que o acompanhamento, controle e avaliação dos gastos públicos 

devem ser realizados permanentemente, a fim de se evitar medidas drásticas de 

ajuste fiscal que impactam não só a administração pública por meio de suas políticas, 

mas, principalmente, os cidadãos que são os beneficiários.  

 

2.3.1 Classificação institucional 

 

 A classificação institucional da despesa pública orçamentária tem como 

objetivo identificar qual unidade administrativa é a responsável pela execução dos 

recursos conforme definido na programação do orçamento. Permite a identificação 

imediata do agente incumbido de tal atribuição e fornece meios para efeito de 

comparação das dotações recebidas pelos órgãos ou unidades que compõem a 

estrutura administrativa do ente público (GIACOMONI, 2010, p. 90). 

 É por meio da estruturação desta classificação em órgão orçamentário e 

unidade orçamentária representando diferentes níveis hierárquicos, é que se torna 

possível a evidenciação da alocação dos créditos orçamentários. 
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 A Figura 3 apresenta a codificação adotada para a administração pública 

Federal que é composta de cinco dígitos. O órgão orçamentário é representado pelos 

dois primeiros dígitos, enquanto os três últimos servem para a identificação da 

respectiva unidade orçamentária. 

 

FIGURA 3 - CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DA DESPESA. 

 
Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b). 

 

 A Lei 4.320/1964 em seu artigo 14 apresenta a definição de unidades 

orçamentárias como sendo “o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 

órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias”. Já os órgãos 

orçamentários são definidos pelo MCASP como sendo agrupamentos de unidades 

orçamentárias (BRASIL, 1964, BRASIL, 2016b).  

 A Tabela 1 apresenta o exemplo da classificação institucional para o Ministério 

da Educação e algumas de suas unidades orçamentárias: 

 

TABELA 1 - EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. 

Órgão orçamentário Unidade orçamentária 

26000 Ministério da Educação 26238 Universidade Federal de Minas Gerais 

 26260 Universidade Federal de Alfenas 

 26285 Fundação Universidade Federal de São João 

del-Rei 

 26282 Fundação Universidade Federal de Viçosa 

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b). 

 

 Giacomoni (2010, p. 93) destaca que no caso brasileiro, o orçamento atribui a 

algumas despesas ou encargos a denominação de órgãos, apesar de não se referirem 

necessariamente a uma unidade ou entidade administrativa, como por exemplo os 

fundos especiais. 
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2.3.2 Classificação funcional 

 

O critério da classificação funcional é apresentar dados que identifiquem em 

que segmentos da atuação do Estado os gastos públicos estão sendo empregados 

(GIACOMONI, 2010, p. 95). 

 Conforme o MCASP essa classificação contempla um rol de funções e 

subfunções prefixadas, que permitem que os gastos públicos por área de ação 

governamental nas três esferas de governo possam ser agregados, permitindo a 

consolidação dos dados referentes aos principais segmentos de ação governamental 

(BRASIL, 2016b). A aplicação é obrigatória a todos os entes federativos, fato esse que 

permite a consolidação dos dados devido à padronização exigida. 

 Isto posto, Função constitui-se na agregação das áreas em que são 

empregados os recursos públicos, representando o maior nível de consolidação. Já a 

Subfunção, agrega subconjuntos de despesas, sendo uma partição da função 

(GIACOMONI, 2010). 

 São cinco dígitos que compõem o código referente à classificação funcional, 

sendo os dois primeiros reservados à função e os três últimos representam a 

subfunção, conforme a Figura 4: 

 

FIGURA 4 - CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. 

 
Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b). 

 

Segundo o MCASP as funções, de uma maneira geral, interligam-se a missão 

institucional do órgão, podendo representar a saúde, a educação, entre outras áreas, 

mas há também aquelas funções reservadas para despesas as quais não é possível 

a associação de um bem ou serviço, representando uma agregação neutra como é o 

caso da função Encargos Especiais (BRASIL, 2016b). 

 À subfunção é reservada a representatividade da especificidade de cada ação 

governamental, constituindo-se na agregação de um subconjunto de despesas, haja 

vista que a função representa um nível de agregação maior referente à área de 

atuação do órgão público. Nessa perspectiva, a função pode ser representada pela 

agregação dos gastos em educação (código 12), ao passo que a subfunção contempla 
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a consolidação dos dispêndios em uma subárea como, por exemplo, a Educação 

superior (código 364) conforme Anexo da Portaria n° 42 do MPOG de 14 de abril de 

1999 (BRASIL, 1999) que apresenta a discriminação das funções e subfunções 

conforme classificação funcional (BRASIL, 2016b). 

 

2.3.3 Classificação por programas 

 

A classificação por programas tem como finalidade básica a demonstração das 

realizações do governo, constituindo-se em importante instrumento para evidenciar 

quais são os feitos dos entes públicos em benefício da sociedade, sendo a mais 

moderna das classificações orçamentárias da despesa (GIACOMONI, 2010). 

O Plano Plurianual (PPA) apresenta os objetivos estratégicos a serem 

realizados por meio de ações governamentais estruturadas em programas. Dessa 

forma, União, estados, Distrito Federal e municípios deverão apresentar a despesa 

pública classificada por programas e ações estruturadas conforme as peculiaridades 

e objetivos de cada ente (BRASIL, 2016b). 

A organização do orçamento Federal acontece por meio de programas que 

relacionam as atividades, projetos ou operações especiais. Os valores, metas e 

unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação devem ser 

especificados, associando cada projeto ou atividade a um só produto. A Figura 5 a 

seguir apresenta a definição para programas e ações, sendo essa última classificada 

como atividades, projetos ou operações especiais: 

 

FIGURA 5 - DEFINIÇÃO DE PROGRAMA E AÇÃO. 

Instrumento Definição 

Programa 

Instrumento de organização da ação governamental 

visando à concretização dos objetivos pretendidos, 

sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 

plano plurianual. 

(continua) 
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(continuação) 

Instrumento Definição 

Ação 

Atividade 

Instrumento de 

programação para 

alcançar o objetivo de 

um programa, 

envolvendo um 

conjunto de operações 

que se realizam de 

modo contínuo e 

permanente, das quais 

resulta um produto 

necessário à 

manutenção da ação 

de governo. 

Projeto 

 

Instrumento de 

programação para 

alcançar o objetivo de 

um programa, 

envolvendo um 

conjunto de operações, 

limitadas no tempo, das 

quais resulta um 

produto que concorre 

para a expansão ou o 

aperfeiçoamento da 

ação de governo. 

(continua) 

  



31 
 

(conclusão) 

Instrumento Definição 

 

Operação Especial 

As despesas que não 

contribuem para a 

manutenção das ações 

de governo, das quais 

não resulta um produto, 

e não geram 

contraprestação direta 

sob a forma de bens ou 

serviços. 

Fonte: Portaria MPOG n° 42 de 14 de abril de 1999 (BRASIL, 1999). Adaptado pelo autor. 

 

Conforme o MCASP há ainda outra categoria de classificação orçamentária 

exigida pela LRF que é o subtítulo. Essa categoria compreende a subdivisão das 

ações (projeto, atividade ou operação especial) de forma a identificar a localização do 

gasto. No caso da União, os subtítulos especificam a localização física da respectiva 

ação, sendo vedada a referência a mais de uma localidade, área geográfica ou 

beneficiário (BRASIL, 2016b). 

 

2.3.4 Classificação conforme a natureza da despesa 

 

Essa classificação é formada por um conjunto de informações que abrange a 

categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento, formando um 

código estruturado conforme a disposição da Figura 6: 

 



32 
 

FIGURA 6 - CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO CONFORME NATUREZA DA 
DESPESA. 

 
Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b). 

 

 O primeiro nível da classificação por natureza refere-se à categoria econômica 

que por sua vez divide-se em despesas orçamentárias correntes e despesas 

orçamentárias de capital. Estas últimas contemplam as despesas que contribuem 

diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, enquanto as que 

não contribuem de forma direta para a formação ou aquisição de um bem de capital 

classificam-se como despesas correntes. 

O segundo nível de classificação representa os grupos da natureza da 

despesa, conforme a Figura 7 a seguir: 

 

FIGURA 7 - GRUPOS DA NATUREZA DA DESPESA. 

Categorias econômicas Grupos 

3. Despesas Correntes 1. Pessoal e Encargos Sociais 

2. Juros e Encargos da Dívida 

3. Outras Despesas Correntes 

4. Despesas de Capital 4. Investimentos 

5. Inversões Financeiras 

6. Amortização da Dívida 

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b). 

 

A categoria econômica das Despesas Correntes contempla os grupos Pessoal 

e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes. À 
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categoria Despesas de Capital, por sua vez, pertencem os grupos Investimentos, 

Inversões Financeiras e Amortização da Dívida. 

 Algumas particularidades estão associadas a essa classificação. É o caso dos 

pagamentos que se referem ao pagamento do principal da dívida pública que é 

classificado como Amortização da Dívida compondo as Despesas de Capital. Porém, 

os pagamentos dos juros referentes aos encargos financeiros da dívida pública são 

considerados Despesas Correntes e classificados no grupo Juros e Encargos da 

Dívida. 

 Os Investimentos são classificados como Despesas de Capital. A aquisição de 

softwares está inserida nessa rubrica, assim como as obras e a aquisição de imóveis 

necessários à realização dessa atividade. Já os imóveis adquiridos pela administração 

pública que já estão em utilização são classificados em Inversões Financeiras, não 

sendo considerados investimentos do ponto de vista orçamentário (BRASIL, 2016b). 

 A modalidade de aplicação representa o terceiro nível da classificação 

conforme a natureza da despesa e tem o intuito de informar se os recursos são 

aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de 

governo ou por outro ente da federação. Representa um tipo de informação gerencial 

que contribui para eliminação de dupla contagem no orçamento daqueles recursos 

que são objeto de transferência ou descentralização (BRASIL, 2016b). 

 Por meio dos códigos da modalidade de aplicação é possível a classificação 

das despesas realizadas diretamente pela unidade orçamentária dos créditos a ela 

alocados, e também, a classificação conforme cada modalidade de transferência 

realizada, como são os casos das transferências de recursos financeiros à União, aos 

estados e ao Distrito Federal, aos municípios, à instituições privadas, à consórcios 

públicos, ao exterior, entre outras, cada uma representando um código diferente de 

modalidade de aplicação (GIACOMONI, 2010)2. 

 O próximo nível de classificação é aquele que se refere ao elemento de 

despesa que tem como finalidade essencial a identificação do objeto imediato do 

gasto público (GIACOMONI, 2010). Dessa forma, são classificados em códigos 

específicos de elementos de despesa, os gastos referentes aos vencimentos de 

servidores, diárias, aposentadorias, obrigações patronais, material de consumo, juros, 

despesas de exercícios anteriores, entre outras classificações. 

                                                           
2 Os códigos com as Modalidades de Aplicação podem ser encontrados no MCASP (BRASIL, 2016b). 
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 O elemento de despesa representa o nível mais analítico de classificação da 

despesa pública, mas que facultativa e, complementarmente, pode ser desdobrado 

conforme “necessidades de escrituração contábil e controle da execução 

orçamentária” de cada ente público. Esse desdobramento é representado pelo quinto 

nível (facultativo) do código que caracteriza a classificação por natureza da despesa. 

 

2.3.5 Etapas da despesa orçamentária 

 

O processo orçamentário brasileiro contempla quatro etapas ou estágios 

relacionados à despesa pública divididas em duas fases, uma de planejamento e a 

outra de execução, conforme demonstrado na Figura 8: 

 

FIGURA 8 - ETAPAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em MCASP (BRASIL, 2016b). 

 

Na fase de planejamento é realizada a etapa de fixação da despesa, de forma 

a garantir que as despesas inseridas no orçamento sejam compatíveis e não 

ultrapassem o limite previsto para as receitas. É com a aprovação da LOA pelo Poder 

Legislativo que o processo de fixação da despesa é concluído (BRASIL, 2016b). 

O MCASP considera ainda como integrante da fase de planejamento, a 

descentralização de créditos orçamentários que consiste na movimentação de parcela 

do orçamento naqueles casos em que a execução orçamentária for realizada por outro 

órgão ou entidade diversos daquele em que o recurso foi originalmente definido 

(BRASIL, 2016b). 

Além da descentralização, há a programação orçamentária e financeira que 

tem como objetivo realizar ajustes que possibilitem a compatibilização dos 

pagamentos com o fluxo de recebimentos. A programação financeira deve 

Planejamento Fixação

Descentralização

Programação

Licitação

Execução Empenho
Em 

Liquidação
Liquidação Pagamento
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acompanhar o fluxo de desembolso de modo a promover ajustes de empenho e 

limitação financeira caso a receita não seja realizada conforme previsão da LOA. 

O processo licitatório está contemplado na fase de planejamento pois é 

preliminar a execução da despesa pública. Consiste num conjunto de procedimentos 

administrativos realizados pela administração pública para escolha de fornecedores 

que ofereçam as condições mais vantajosas nas aquisições de bens e serviços 

conforme disposições estabelecidas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 

2016b). 

Após a fase de planejamento acontece a execução da despesa orçamentária 

que se dividia originalmente em empenho, liquidação e pagamento conforme 

determinado pela Lei 4.320/1964 (BRASIL, 1964; BRASIL, 2016b). O MCASP incluiu 

uma nova etapa relacionada à despesa que é a “em liquidação”, que representa um 

procedimento contábil em atendimento às normas internacionais que objetiva o 

registro de empenho não liquidado, de forma a diferenciar os que possuem fato 

gerador, daqueles empenhos que não apresentam tal característica, como forma de 

evitar dupla contagem quando do levantamento do passivo financeiro (BRASIL, 

2016b). 

O empenho é o ato emanado por autoridade competente, formalizado por meio 

da emissão da Nota de Empenho, que cria para o Estado obrigação de pagamento, 

pendente ou não de implemento de condição conforme artigo 58 da Lei 4320/1964 

(BRASIL, 1964). Ele representa reserva de dotação orçamentária e a garantia para o 

credor de que a administração pública efetuará o pagamento posterior do objeto para 

o qual houve a emissão do empenho, se cumpridas as condições previstas na 

contratação (BRASIL, 2016b). 

O empenho pode ser do tipo ordinário, que é aquele para atendimento de 

despesas com valor fixo e determinado, no qual o pagamento acontecerá em parcela 

única. Também existe o empenho do tipo estimativa que se refere àquelas despesas 

cujo montante não pode ser previamente determinando. E há ainda, o empenho global 

para despesas contratuais ou de valor determinado sujeitas à parcelamento (BRASIL, 

2016b). 

Os outros dois estágios da execução orçamentária da despesa pública referem-

se à liquidação e ao pagamento, que tem suas disposições previstas na lei 4.320/1964 

(BRASIL, 1964). 
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A liquidação acontece após a confirmação de entrega do bem ou prestação do 

serviço. É verificado o direito adquirido pelo credor por meio dos documentos que 

comprovam o crédito respectivo. No estágio de liquidação, o agente público 

responsável deve conferir a origem e o objeto a ser pago, inclusive o contrato, ajuste 

ou acordo respectivo. O valor exato a ser pago e o credor da respectiva obrigação 

também devem ser apurados. A legislação ainda informa que devem ser considerados 

para fins de liquidação, a nota de empenho e os comprovantes da entrega do material 

ou da prestação do serviço (GIACOMONI, 2010). 

Por fim acontece a etapa de pagamento da respectiva despesa orçamentária, 

sempre após o regular processo de liquidação da despesa (BRASIL, 2016b). 

Giacomoni (2010) informa que esse estágio final da despesa se divide em dois 

momentos. Preliminarmente há a emissão da ordem de pagamento pela autoridade 

competente, para finalmente ocorrer o pagamento propriamente dito, que consiste na 

entrega de numerário ao credor da despesa. 

 

2.4 RECEITA PÚBLICA 

 

A receita pública pode ser caracterizada como a entrada ou ingresso de bens 

ou direitos, num determinado período de tempo, de forma definitiva no patrimônio 

público, ou seja, quando esses ingressos acontecem sem o compromisso de posterior 

devolução pelo ente público (SABBAG, 2014). 

A condição de definitividade da entrada de um recurso nos cofres do Estado se 

mostra importante, pois é uma das principais características que permite a distinção 

existente entre receita orçamentária e ingressos extraorçamentários. Conforme o 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a receita pública em sentido 

estrito (receita orçamentária) transita pelo patrimônio do poder público, possibilitando 

a execução de ações para cumprimento de políticas públicas (BRASIL, 2016b). As 

receitas públicas integram a Lei Orçamentária Anual (LOA) em obediência ao princípio 

da universalidade que determina que todas as receitas, incluindo aquelas referentes 

às operações de crédito devidamente autorizadas por meio de lei, devem constar na 

referida lei (BRASIL, 1964, art. 3). 

Os ingressos extraorçamentários, por sua vez, se constituem em entradas 

provisórias de recursos, representando para o Estado, nesse caso, o compromisso de 
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posterior devolução, sendo ele guardião temporário dos recursos. Emissões de papel 

moeda, operações de crédito por antecipação da receita, fianças e cauções são 

exemplos de ingressos extraorçamentários (SABBAG, 2014; BRASIL, 1964, art. 3, § 

único). 

 

2.4.1 Classificações da receita orçamentária 

 

 A receita pública para fins doutrinários é comumente classificada em receitas 

ordinárias, que são aquelas dotadas de regularidade no processo de arrecadação 

para o ente público, e receitas extraordinárias que representam os ingressos cuja 

aferição é realizada de maneira temporária e excepcional. Há ainda, uma classificação 

que diferencia a receita pública originária da receita pública derivada. A receita 

originária refere-se àquelas obtidas a partir da exploração pelo Estado de alguma 

atividade econômica. Já no caso das receitas derivadas, estas têm como origem o 

patrimônio de um particular sobre o qual o Estado, utilizando de suas prerrogativas de 

imposição do poder estatal, atua coercivamente para que este lhe entregue algum 

valor, como acontece no caso dos tributos (HARADA, 2017). 

 

2.4.2 Classificação da receita orçamentária por natureza 

 

Esta categorização da receita pública se relaciona ao atual modelo de 

orçamento vigente no Brasil, distinguindo a receita pública de acordo com os 

seguintes critérios: “natureza”, “fontes/destinação de recursos” e “de indicador de 

resultado primário”. Está disposta no MCASP e permite a identificação do fato gerador 

que deu causa a entrada de recursos no patrimônio público (BRASIL, 2016b). É uma 

classificação adotada por todos os entes públicos da federação e que a partir do 

exercício financeiro de 2016 apresentou uma alteração importante que consistiu na 

implantação de um novo padrão de códigos identificadores da receita. No caso da 

União a nova codificação passou a vigorar para o exercício de 2016, já no caso de 

estados, do Distrito Federal e dos municípios a obrigatoriedade passa a acontecer 

para o exercício de 2018, inclusive quanto à elaboração da lei orçamentária destes 

entes.3  

                                                           
3 Portaria Interministerial STN/SOF n° 5 de 25 de agosto de 2015 (BRASIL, 2015) 
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Como apresentado na Figura 9, a nova codificação pode apresentar até quatro 

dígitos, haja vista que a utilização é facultativa para este critério, sendo aplicada 

conforme necessidade de cada ente, com a finalidade de identificar as peculiaridades 

da receita. A ideia que sustenta esta alteração na estrutura de códigos é a 

simplificação e maior transparência para identificação das receitas. Também é útil e 

facilita a identificação e a conjugação de algumas receitas derivadas com as receitas 

principais que as deram origem, como é o caso da relação entre receitas de juros e 

multas originadas a partir de uma receita de um imposto. 

 

FIGURA 9 - CODIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA. 

C O E DDDD T 

Categoria 

Econômica 
Origem Espécie 

Desdobramentos para 

identificação de peculiaridades da 

receita 

Tipo 

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b, p. 38) 

 

A Lei 4320/1964 em seu artigo 11 apresenta uma categorização para a receita 

orçamentária, dividindo-a em Receita Corrente e Receita de Capital representando o 

primeiro nível do código criado para identificação da receita. Esse primeiro nível 

representa a categoria econômica na qual se classifica cada receita orçamentária 

(BRASIL, 1964).  

A Origem representa o segundo nível do identificador por natureza, sendo uma 

subdivisão da categoria econômica e tem seus códigos dispostos na Lei 4320/1964, 

no § 4° do artigo 11 (BRASIL, 1964). 

A Figura 10 sintetiza a classificação da receita orçamentária quanto à categoria 

econômica e subclassificação quanto à origem dispostas na Lei n. 4.320/1964 em seu 

art. 11, §4º4 (BRASIL, 1964). As receitas correntes, quanto à sua origem, classificam-

se ainda em: tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 

serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Já as receitas de capital 

são classificadas, quanto à origem em: operações de crédito, alienação de bens, 

amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital 

(BRASIL, 1964). 

 

                                                           
4 Para melhor detalhamento quanto às categorias econômicas consultar o MCASP (BRASIL, 2016b). 
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FIGURA 10 - CÓDIGOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA QUANTO À CATEGORIA 
ECONÔMICA E À ORIGEM. 

Categoria Econômica 

(1° Dígito) 

Origem 

(2° Dígito) 

1. Receitas Correntes 
7. Receitas Correntes Intraorçamentárias 

1. Impostos, Taxas e Contribuições 
de Melhoria 

2. Contribuições 
3. Receita Patrimonial 
4. Receita Agropecuária 
5. Receita Industrial 
6. Receita de Serviços 
7. Transferências Correntes 
9. Outras Receitas Correntes 

2. Receitas de Capital 
8. Receitas de Capital Intraorçamentárias 

1. Operações de Crédito 
2. Alienação de Bens 
3. Amortização de Empréstimos 
4. Transferências de Capital 
1. Outras Receitas de Capital 

Fonte: MTO (BRASIL, 2017, p. 21). 

 

O próximo nível de classificação da receita refere-se à “espécie” que se vincula 

ao nível anterior, a Origem, de forma a possibilitar o maior detalhamento do fato que 

gerou a receita. Esse nível de classificação permite que, as receitas correntes relativas 

a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (Receitas tributárias) subdividem-se 

em estratos que detalham cada uma das espécies de tributos, no caso, os impostos, 

as taxas e as contribuições de melhorias, separadamente. 

Os quatro dígitos posteriores que compõem a codificação da receita pública 

são reservados aos Desdobramentos para Identificação de Peculiaridades da Receita 

que tem como objetivo atribuir maior especificação à receita conforme às 

necessidades gerenciais dos entes públicos (BRASIL, 2016b). 

Por último, existe o último dígito para a receita que representa o tipo de 

arrecadação a que se refere aquela natureza da receita. A opção varia de 0 a 4 

conforme Tabela 2: 

 

TABELA 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS TIPOS QUE IDENTIFICAM A RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA. 

Tipo Quando se tratar da(e): 

0 Natureza de receita não valorizável ou agregadora 

1 Arrecadação Principal da receita 

(continua) 
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(continuação) 

Tipo Quando se tratar da(e): 

2 Multas e juros de Mora da respectiva receita 

3 Dívida ativa da respectiva receita 

4 Multa e juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita 

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b). 

 

Observa-se por meio da Tabela 2, que o Tipo representa a codificação que 

simplifica a identificação de uma receita. No caso de uma receita de impostos, por 

exemplo, o código 1 refere-se à tipificação da receita principal ou originária do imposto, 

o código 2 relaciona-se a receita derivada da cobrança de impostos que dá origem a 

multas e juros por seu não recolhimento no prazo correto. O código 3 por sua vez, 

indica a inscrição em dívida ativa de uma não quitação de uma receita principal de um 

imposto, e finalmente tipificação com o código 4 referencia-se às multas e juros 

gerados a partir da dívida ativa com origem numa obrigação de pagamento de um 

determinado imposto. 

 

2.4.3 Classificação da receita orçamentária pela fonte/destinação de recursos 

 

Outra classificação existente é aquela que trabalha a vinculação de algumas 

receitas às despesas correspondentes, de modo a apontar as fontes de financiamento 

do dispêndio público. Giacomoni (2010) justifica a utilização desse critério devido 

justamente ao grande número de vinculações que há entre receitas e despesas no 

orçamento público. A adoção desse critério promove um melhor acompanhamento e 

controle dessas vinculações. 

 O MCASP destaca o duplo papel exercido pelo código Fonte/destinação de 

recursos, pois para a receita indica a destinação de determinado recurso público, 

enquanto para a despesa fornece a origem de tal recurso (BRASIL, 2016b). 

 O critério fonte/destinação de recursos fornece também a demonstração 

daqueles recursos que apresentam vinculação para utilização como determinados 

fins. Por outro lado, permite a identificação dos recursos de livre alocação. Dessa 

forma, possibilita a diferenciação entre recursos vinculados e não vinculados à alguma 

finalidade específica (GIACOMONI, 2010).  
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 A Lei n° 101 de 4 de maio de 2000 ou simplesmente LRF em seu artigo 8 faz 

referência a utilização de recursos vinculados, determinando que aqueles legalmente 

vinculados a algum fim específico, somente devem ser utilizados para atendimento do 

propósito para o qual foram criados, mantendo-se a vinculação obrigatória mesmo 

para os recursos utilizados em exercícios diversos do que ocorreu o ingresso do 

recurso (BRASIL, 2000). 

 A Tabela 3 contempla os grupos referentes a classificação por Fonte de 

recurso: 

 

TABELA 3 - GRUPOS DAS FONTES DE RECURSOS. 

Código Fonte (grupo) de Recurso Especificação da 

Fonte (refere-se aos 

2° e 3° dígitos) 

1 Recurso do Tesouro – Exercício Corrente 

Campo destinado à 

especificação da 

fonte. 

2 Recursos de Outras Fontes – Exercício 

Corrente 

3 Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 

6 Recursos de Outras Fontes – Exercícios 

Anteriores 

9 Recursos Condicionados 

Fonte: MTO (BRASIL, 2017) 

 

 Por meio dessa classificação é possível verificar se o recurso tem como origem 

o Tesouro Nacional ou é oriundo de outra fonte. Há também a diferenciação entre os 

recursos do exercício corrente daqueles que tiveram origem em exercícios anteriores.  

 A Tabela 4 apresenta um exemplo da classificação da receita orçamentária 

conforme a fonte/destinação dos recursos. Para o caso específico, é representada a 

receita pública destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, que tem como 

fonte o recurso do Tesouro pertencente ao exercício corrente. 
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TABELA 4 - EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO DA FONTE CONFORME O GRUPO. 

Código Grupo Código Especificação da Fonte 

1 Recurso do Tesouro – 

Exercício Corrente 

12 Recursos Destinados à 

Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como visto na Tabela 4, existem três dígitos para identificação da Fonte de 

recurso, sendo os dois últimos reservados para a especificação, representando a fonte 

propriamente dita conforme Giacomoni (2010). 

 

2.4.4 Etapas da receita orçamentária 

 

A receita orçamentária é usualmente decomposta em quatro etapas que se 

constituem na previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. É por meio dessas 

etapas, demonstradas na Figura 11, que se torna possível o acompanhamento da 

realização da receita que acontece de forma concomitante a execução das despesas 

que constam na LOA. 

 

FIGURA 11 - ETAPAS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA. 

Fonte: MCASP (BRASIL, 2016b) 

 

O primeiro estágio é a previsão, que representa uma estimativa de arrecadação 

da receita, produzida de forma técnica com auxílio de modelos estatísticos e 

matemáticos pelos órgãos públicos competentes. Na LOA, as despesas são fixadas, 

enquanto a previsão é a forma de estabelecimento dos valores para a receita. Dessa 

forma, a projeção do montante de recursos a serem arrecadados é parte fundamental 

no processo de elaboração orçamentário. 

 A LRF determina em seu artigo 12 que a previsão da receita obedeça às 

normas técnicas e legais (BRASIL, 2000, art. 12). Estatui ainda que, os efeitos das 

alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico 

ou de qualquer outro fator relevante, devem ser considerados para a projeção da 

receita. Para efeito de comparação do comportamento temporal da receita 

Previsão Lançamento Arrecadação
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orçamentária, a LRF determina que a previsão deva ser acompanhada de 

demonstrativo de sua evolução dos três últimos anos, além de incluir a projeção para 

os dois anos seguintes ao qual se referir. Os cálculos dos valores previstos também 

se constituem em relevantes fontes de consultas para pesquisas e estudos e, por isso, 

a lei exige que a previsão esteja acompanhada da metodologia de cálculo e das 

premissas que foram utilizadas para sua determinação (BRASIL, 2000, art. 12). 

 A previsão da receita orçamentária constitui-se num procedimento prévio 

referente ao planejamento orçamentário, enquanto as outras três etapas, lançamento, 

arrecadação e recolhimento estão interligadas aos procedimentos de execução da 

receita (BRASIL, 2017, p. 27). 

 A Lei 4320/1964 em seu artigo 12 atribui o ato de lançamento à repartição 

competente da administração pública, que é responsável por verificar a procedência 

do crédito fiscal, bem como do devedor da obrigação, além de efetuar a inscrição do 

débito (BRASIL, 1964, BRASIL 2017). 

 O lançamento também é uma etapa que se relaciona à constituição do crédito 

tributário, dando-lhe origem, tanto que a Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, 

também denominada Código Tributário Nacional (CTN) reservou os artigos 142 a 146 

para tratar das disposições sobre esse procedimento no qual é realizada a 

constituição do crédito tributário (BRASIL, 1966). Verifica-se, portanto, que é por meio 

da etapa do lançamento que se procede ao registro contábil da receita orçamentária, 

originária ou derivada, quando ela se relaciona a tributos, como os impostos e as 

taxas. O lançamento representa uma etapa da receita orçamentária, ao mesmo tempo 

em que constitui um procedimento administrativo de criação do crédito tributário 

(SABBAG, 2014). 

 O MCASP destaca, ainda, que a Lei 4320/1964 em seu artigo 52 determina que 

as rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato também são 

objeto de lançamento. O que se depreende do demonstrado até então, é que nem 

todas as receitas orçamentárias compreendem a etapa de lançamento, o que ajuda a 

concluir que não obrigatoriamente as receitas apresentam a ocorrência de todos os 

estágios (BRASIL, 1964 apud BRASIL, 2016b). 

 A arrecadação é a etapa por meio da qual os contribuintes ou devedores quitam 

seus débitos com a fazenda pública, fazendo com que os recursos ingressem ao erário 

público. A efetivação desse procedimento ocorre com a participação de agentes 
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arrecadadores, devidamente autorizados que são responsáveis pela guarda 

temporária desses recursos que posteriormente serão transferidos aos entes públicos. 

 Dessa forma, o recolhimento é o último estágio da receita orçamentária. Os 

agentes autorizados responsáveis pela arrecadação transferem de forma centralizada 

ao Tesouro Nacional os recursos cobrados, em observância do Princípio da Unidade 

de Caixa, que veda qualquer fragmentação para criação de caixas especiais, 

conforme determinação do artigo 56 da Lei 4320/1964 (BRASIL, 1964; BRASIL, 

2016b). 

 

2.5 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

A execução do orçamento público deve ser acompanhada da contabilização 

das transações de modo a permitir a elaboração de relatórios que ofereçam 

informações sobre a situação patrimonial, orçamentária e financeira das entidades da 

administração pública. 

Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBCSP), as informações contábeis e as estatísticas de finanças públicas têm 

objetivos diferentes, podendo ocorrer que diferentes interpretações sejam feitas para 

o mesmo fenômeno (CFC, 2016). Apesar dessa realidade, o alinhamento entre essas 

informações é algo que deve ser sempre almejado. 

A confecção e divulgação dos relatórios sobre execução orçamentária 

fornecem informações para que os cidadãos fiscalizem e acompanhem de forma 

direta, ou indiretamente por meio de seus representantes no poder legislativo, os 

dispêndios realizados para manutenção da estrutura do Estado e de suas atividades. 

As informações contábeis são de interesse da sociedade porque elas fornecem 

subsídios para os cidadãos avaliarem se os serviços públicos foram prestados de 

maneira eficiente, se o nível de gastos dos recursos com estes serviços compromete 

a prestação deles no futuro e se o nível da carga tributária que os contribuintes 

suportam para financiarem tais serviços é compatível (CFC, 2016). 

Dessa forma, algumas especificidades do setor público devem ser levadas em 

consideração quando da interpretação das informações contábeis, entre tais 

características destacam-se: o volume significativo de transações sem 

contraprestação, como é o caso dos impostos recolhidos pelo governo; a exigência 
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de um orçamento público, que no Brasil é uma obrigação constitucional e que 

possibilita as ações de governança e accountability; a longevidade de muitos 

programas do setor público, de forma que as demonstrações contábeis podem não 

evidenciar alguns efeitos financeiros que serão percebidos somente no futuro (CFC, 

2016). 

Outra particularidade é a distinção conceitual existente entre a execução 

orçamentária e execução financeira, sendo que uma das razões para que se tenha 

atenção a essa diferenciação é a ocorrência dos Restos a pagar. 

Os Restos a pagar é um instituto previsto na Lei 4.320/1964 em seu artigo 36 

que se referem às despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do 

exercício financeiro em que houve o empenho (BRASIL, 1964). 

Alves (2015) ao discutir o efeito dos Restos a Pagar no orçamento público 

afirma que há uma tendência à rolagem do orçamento de um exercício para o próximo, 

causando uma dissociação entre as despesas previstas no orçamento e as despesas 

efetivamente pagas durante o exercício. A metodologia de apuração de resultado 

primário contribui para esse acontecimento, pois utiliza no cálculo o desembolso 

financeiro do período, dessa forma, as despesas somente afetam o resultado primário 

quando do seu efetivo pagamento. 

O pagamento da despesa relativa aos Restos a pagar refere-se à execução 

financeira de um crédito orçamentário utilizado em exercício anterior e, portanto, não 

influencia na execução orçamentária do período em que ocorreu o pagamento 

(ALVES, 2015). 

Aquino e Azevedo (2017) também discutem como a prática da utilização 

ostensiva dos restos a pagar no orçamento de vários entes da federação, desde as 

entidades federais até as subnacionais, pode contribuir para a perda da credibilidade 

e da transparência orçamentária, já que o carregamento de valores de um exercício 

financeiro para o outro, causa distorções entre o orçamento e o gasto realizado e 

desvirtua a noção correta do resultado fiscal ou apuração do resultado primário do 

governo. 

O importante a destacar é que esses fatores ajudam na compreensão da 

diferenciação existente do aspecto orçamentário do financeiro. Conforme Alves (2015, 

p. 133): 
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A execução orçamentária é entendida como o registro da utilização das 
autorizações legislativas para realização do gasto público, ou seja, a 
ocupação dos créditos consignados na Lei Orçamentária Anual. A execução 
financeira, por seu turno, se refere aos pagamentos realizados decorrentes 
dessa execução orçamentária, constituindo o gasto público. 

 

 Portanto, pode haver a ocorrência da situação, pela ótica orçamentária, da 

execução da despesa que foi fixada no orçamento por meio da realização do empenho 

que reserva uma parcela dos recursos vinculando-a a um objeto de gasto. Porém, 

caso não ocorra as etapas posteriores da despesa pública, liquidação e pagamento, 

no exercício financeiro no qual foram empenhadas, as despesas podem ser inscritas 

em Restos a Pagar sendo efetivamente pagas somente em exercício posterior. 

 Outro ponto de fundamental importância no estudo das finanças públicas é o 

caráter do regime contábil de tipo misto que rege a escrituração contábil no Brasil das 

instituições públicas (ANDRADE, 2002, p.30). A previsão sobre esse regime contábil 

é uma disposição do artigo 35, incisos I e II da Lei 4.320/1964, os quais determinam 

que as receitas arrecadadas em determinado exercício financeiro pertencem, 

justamente, ao exercício no qual aconteceu a arrecadação. Para as despesas, o 

momento de ocorrência do empenho é que determina a qual período financeiro a 

despesa pertencerá, sendo ela integrante do exercício em que aconteceu o empenho. 

Segue a literalidade do dispositivo legal (BRASIL, 1964, art. 35, incisos I e II): 

 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 
I – as receitas nele arrecadadas; 
II – as despesas nele legalmente empenhadas. 

 

A lógica que orienta o regime contábil do tipo misto para as finanças públicas 

no Brasil é que as receitas obedecem ao regime caixa, que é aquele que reconhece 

a receita no momento de sua arrecadação. Por outro lado, para as despesas, o regime 

de competência é o válido para as movimentações orçamentárias relativas a fatos 

geradores que se realizaram de forma efetiva dentro de um exercício, com o 

reconhecimento e a apropriação dentro desse exercício, mesmo que sua repercussão 

financeira aconteça em período seguinte (ANDRADE, 2002). 
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2.6 O FEDERALISMO FISCAL E OS GOVERNOS LOCAIS 

 

Sob uma perspectiva geral, o federalismo fiscal debate a problemática sobre 

finanças públicas e autonomia, que se origina a partir das relações entre os diferentes 

níveis dos entes federativos que coexistem dentro de um estado e que tenha adotado, 

como forma de organização de seu sistema político, a federação (BIRD, 1999). 

Dessa forma, objetiva-se discutir quais as responsabilidades devem ser 

atribuídas aos respectivos entes federativos e ao mesmo tempo distribuir a 

competência sobre as fontes de receitas entre estes entes que poderão viabilizar o 

financiamento daquelas atividades sob sua responsabilidade. 

As funções clássicas do Estado apresentadas por Musgrave (1973) 

normalmente são correlacionadas pela literatura aos diferentes níveis de governo 

existentes. De uma maneira geral, correlaciona-se as funções estabilizadora e 

distributiva como papel a ser desenvolvido preponderantemente pelo governo central, 

ao passo que a função de alocação pode apresentar-se como responsabilidade dos 

governos locais. Embora exista uma infinidade de diferentes países com diferentes 

formas de estado (unitário, federado, etc.) o que se observa é que o governo local tem 

maior disposição em perceber as demandas locais por serviços que devam ser 

oferecidos à população e, portanto, pode alocar os recursos de maneira mais eficaz 

em programas que de fato atendam aos anseios gerais (BIRD, 1999). Oates (1999) 

acrescenta que ao governo central, adicionalmente às funções tradicionalmente a eles 

atribuídas (estabilizadora e distributiva), caberia a oferta de bens públicos. Portanto, 

ressalva-se que essa é uma prescrição geral, dada a impossibilidade de um preciso 

delineamento de qual serviço deva ser ofertado por cada nível de ente federativo, 

dadas as especificidades de cada nação. 

Mas mesmo com a variabilidade existente no desenho do federalismo fiscal, há 

lições a serem aprendidas, dentre elas Bird (1999) destaca a de que quanto maior o 

grau de especificidade de um serviço em relação a uma localidade, maior deve ser a 

responsabilidade do governo local sobre aquele serviço. É nesse sentido, que os 

serviços de coleta de lixo, água e esgoto podem ser atribuídos aos governos locais 

como forma de maior eficiência, ao menos teoricamente. 
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De Mello (2001) apresenta uma crítica ao modelo brasileiro ao argumentar que 

ao sistema municipal é permitido a prestação de serviços locais, porém, na CF 1988 

são descritos como a cargo do município, apenas aqueles relativos ao transporte 

coletivo urbano e à guarda municipal. O problema é que justamente por não haver 

uma definição clara na CF 1988 sobre a responsabilidade sobre a prestação dos 

serviços, acaba por ocorrer a prática da competência concorrente, que é quando mais 

de um ente federativo oferta o serviço. Esse fato, dificulta aos cidadãos distinguirem 

de quem é a responsabilidade pela insuficiência de tais serviços. Exemplo dessa 

competência concorrente é a coexistência de redes municipal, estadual e federal de 

saúde e educação dentro de um único município (BRASIL, 1988 apud DE MELLO, 

2001). 

Outra questão discutida pelo federalismo é a receita pública e a competência 

para sua obtenção. Segundo Oates (1999) no que se refere à tributação, deve haver 

um esforço na tentativa de responder o questionamento sobre quais impostos (e suas 

receitas) são os mais adequados para serem utilizados nos diferentes níveis de 

governo.  

Para responder a esta e outras questões do federalismo, o caminho também 

envolve questões de organização do Estado, como o grau de centralização ou 

descentralização, no qual o papel do governo central no planejamento do setor público 

apresenta suma importância. É preciso entender quais as funções e quais os 

instrumentos que podem ser mais eficazes se administrados centralizados e quais 

aqueles que podem ser distribuídos na estrutura descentralizada entre os níveis de 

governo (OATES, 1999). 

Nesse panorama, Oates (1999) observa que a centralização, ou seja, a 

concentração das decisões políticas e de grande parte da receita pública, foi a 

tendência predominante na primeira metade do século XX, porém, o que se observa 

no mundo atual é que há um aparente crescimento dos níveis de especialização 

dentro da estrutura do setor público. O autor destaca os Estados Unidos que nos 

últimos anos teve seu governo central dividindo atribuições e a responsabilidade sobre 

importantes programas sociais com os estados, como aconteceu com a saúde, os 

serviços jurídicos e sobre aqueles serviços que tratam de qualificação profissional. 

Na esteira dessa discussão, alguns impostos poderão ser melhores 

administrados e terem seus recursos aplicados mais eficazmente, caso um 

determinado ente seja o responsável pela administração fiscal daquele tributo. Bird 
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(1999) salienta que, geralmente, os tributos que se referem à propriedade são 

atribuídos aos municípios (entes locais). Aos governos centrais, caberia 

principalmente o imposto sobre renda e aos estados, um mix de imposto sobre 

consumo e também sobre a renda (BIRD, 1999; OATES, 1999). 

Como a “escolha” da responsabilidade sobre os tributos não acontece de 

maneira eficaz, algum dos entes federativos pode obter receita de impostos superiores 

a suas atribuições perante a oferta de serviços públicos ou, como é mais comum, os 

governos subnacionais podem arcar com responsabilidades maiores do que suas 

capacidades de financiamento, é nesse contexto, que emerge a importância das 

transferências de recursos entre os níveis de entes federativos. O nível adequado de 

transferências oriundas de níveis superiores de governo é outra questão que o 

federalismo fiscal tenta responder (BIRD, 1999). 

Bird (2010) afirma que parcela significativa das despesas dos governos 

subnacionais são financiadas por meio das transferências. Esse fato acontece na 

maior parte das economias em desenvolvimento e, mesmo com imposições de regras 

fiscais aos entes subnacionais pelo governo central, o fato é que a dependência das 

transferências prevalece. 

O trabalho de Bird (2010) aborda justamente o lado oposto da questão, que são 

os poucos impostos a cargo dos governos subnacionais, que são obrigados a 

desenvolver uma melhor administração tributária, caso queiram diminuir a 

dependência dos recursos advindos das transferências. Nesse sentido, o autor propõe 

a existência de quatro princípios básicos que podem auferir maiores receitas aos 

governos subnacionais, sendo eles a efficiency (eficiência), a accountability 

(prestação de contas), a sufficiency (suficiência) e a localization (localização). 

O autor revela que o princípio da eficiência é tradicionalmente mais enfatizado 

por economistas em seus estudos e traduz a ideia de que é desejável que os impostos 

sejam facilmente administrados e que possuam custos de cobrança relativamente 

baixos para não haver custos desnecessários aos contribuintes. A accountability 

acarreta a responsabilidade a cada nível de governo, pelo financiamento dos gastos 

pelos quais são politicamente responsáveis. Sufficiency idealiza que pelo menos os 

governos subnacionais mais ricos deveriam gerar receitas próprias suficientes para 

cobrir os custos da oferta de seus serviços à população local. Por último, localization 

traduz-se em uma relação de proximidade entre quem paga o tributo e quem percebe 

ou usufrui de seu benefício. Esse princípio pode ser especialmente útil, quando se 
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analisa regiões metropolitanas, em que devido à mobilidade da população, um 

cidadão é residente em uma região, mas trabalha e se mantém maior parte do dia em 

outro município, o que pode acarretar pagamento de tributos em uma área onde ele 

não usufrui de serviços financiados por ele (BIRD, 2010). 

Oates (1999) defende que boa tarde da literatura sobre federalismo fiscal se 

baseia em fundamentos econômicos tradicionais relacionados ao bem-estar, sendo 

que, por meio desse ponto de vista, a análise recai sobre a eficiência das instituições 

na utilização de recursos na alocação e na distribuição de renda. Porém, a governança 

que permeia todo esse sistema, deve levar em consideração também aspectos 

importantes como a participação política e a proteção de direitos fundamentais 

individuais, por exemplo, como forma de expandir o escopo de análise sobre o 

federalismo fiscal. 

Seguindo essa tendência de ampliação do escopo de análise, Shah (2006) faz 

uma interessante abordagem da relação entre corrupção e descentralização, 

destacando considerações da literatura que tratam sobre o crescimento ou o combate 

à essa prática que insiste em permear o funcionamento do setor público em muitos 

países do mundo. 

A aproximação de grupos de interesse ao controle político, a ampliação do 

tamanho do estado (criação de governos locais), pouco engajamento da população 

local nas decisões políticas e fracos mecanismos de governança e accountability 

podem ser apontados como fatores que sugerem maiores níveis de corrupção local 

(SHAH, 2006). 

 Por outro lado, Shah (2006, p. 495) conclui que “power corrupts and absolute 

power corrupts absolutely”, que numa tradução literal seria como afirmar que o poder 

corrompe e que o poder absoluto corrompe absolutamente. Dessa forma, o que se 

observa por meio da análise do autor é que a localidade ou a localização é um fator 

que pode ajudar a quebrar o monopólio do poder central ou nacional, a medida que 

transfere o poder de decisão para perto dos cidadãos. Mas para que isso se cristalize 

no setor público é preciso a participação ativa da população local, cobrando 

mecanismos mais eficazes de accountability, como a disponibilização de informações 

pelo governo, leis mais eficazes no combate à corrupção e outras medidas que os 

cidadãos devem usar para exigirem a vigência de um “Estado de Direito”, pois sem 

uma legislação eficaz, o fator localidade sozinho não será capaz de diminuir a 

incidência de corrupção (SHAH, 2006, p. 496). 
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2.7 OS MUNICÍPIOS E A RECEITA PRÓPRIA TRIBUTÁRIA 

 

A receita própria tributária municipal é conceituada neste trabalho como sendo 

aquela sobre a qual o município possui autonomia fiscal. Dito de outra forma, ela é 

composta pelas receitas arrecadadas por meio dos tributos que os municípios têm 

competência para sua instituição conforme determinação da CF 1988 art. 156 

(BRASIL, 1988). Além dos impostos de competência exclusiva, integram a receita 

própria tributária dos municípios, as taxas e as contribuições de melhoria. A Figura 12 

apresenta os tributos que compõem a receita própria tributária municipal.  

 

FIGURA 12 - COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. 

Impostos Municipais Base de incidência Previsão Competência 

IPTU Propriedades urbanas 
CF 1988, art. 

156, inciso I 
Exclusiva 

ITBI 
Transmissão inter vivos 

de bens imóveis 

CF 1988, art. 

156, inciso II 
Exclusiva 

ISSQN Serviços 
CF 1988, art. 

156, inciso III 
Exclusiva 

Taxas 

Exercício do poder de 

polícia ou utilização de 

serviços específicos e 

divisíveis. 

CF 1988, art. 

145, inciso II 
Concorrente 

Contribuição de 

melhoria 

Valorização imobiliária 

decorrente de obras 

públicas 

CF 1988, art. 

145, inciso III 
Concorrente 

Fonte: Brasil (1988); Alexandre (2016). 

 

Adicionalmente à receita própria tributária, constituem receitas públicas 

municipais as transferências constitucionais recebidas dos estados e da União e 

também, as receitas provenientes de financiamentos, empréstimos, auxílios e 

doações. Portanto, a receita pública municipal pode ser considerada um gênero da 
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qual a receita própria tributária representa uma espécie (SOARES, FLORES e 

CORONEL, 2014). 

As taxas apresentam previsão de instituição na CF 1988 no seu artigo 145, 

inciso II em que determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir as taxas, portanto é uma exação tributária de competência 

concorrente, pois todos os entes federativos têm aptidão para instituí-la. Essa forma 

de tributo pode ser implementada e cobrada em razão do exercício regular do poder 

de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (BRASIL, 1988; 

SABBAG, 2014). 

Dessa forma, o ente federativo que tem poder para instituição dessa 

modalidade de tributo é aquele que efetivamente presta o serviço ou exerce o poder 

de polícia, representando mais uma fonte de recursos para o ente que o institui 

(ALEXANDRE, 2016). 

Outra modalidade que compõe a fonte de receitas para os municípios é a 

contribuição de melhoria. Com previsão constitucional, artigo 145, inciso III da CF 

1988 (BRASIL, 1988), a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, 

constitui-se em um tributo vinculado, no qual sua instituição e cobrança são 

relacionadas a uma específica atuação do Estado, nesse caso, a realização de uma 

obra pública que tenha como consequência a valorização dos imóveis dos potenciais 

contribuintes. Importante destacar que, no caso da contribuição de melhoria, o fato 

gerador não é a realização da obra em si, mas sim a valorização imobiliária decorrente 

da obra (ALEXANDRE, 2016). 

Outra contribuição que se insere na competência dos municípios é àquela 

destinada a custear o serviço de iluminação pública, podendo, essa modalidade de 

tributo, ser cobrada na fatura de energia elétrica. Ressalta-se que os recursos 

arrecadados por meio dessa contribuição são vinculados ao custeio do serviço de 

iluminação pública, e justamente por ser um tributo cujo produto da arrecadação se 

destina a uma atividade específica, o mesmo não é considerado como fonte de receita 

própria tributária para fins deste trabalho (BRASIL, 1988, art. 149-A; ALEXANDRE, 

2016). 

As transferências intergovernamentais também constituem importante fonte de 

receitas para os municípios, dentre as principais, dispostas na Figura 13, destacam-

se àquelas advindas da União relativas ao Fundo de Participação dos Municípios 
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(FPM) composto por 22,5% do total arrecadado pelo imposto de renda (IR) e pelo 

imposto sobre produtos industrializados (IPI), 50% da arrecadação do Imposto 

Territorial Rural, 70% do imposto sobre operações financeiras (IOF) sobre o ouro. O 

município recebe ainda da União, 2,5% do Fundo de Participação nas Exportações 

(FPEX) que é composto de 10% da arrecadação do IPI. Em relação às transferências 

dos estados, os municípios fazem jus à 25% do produto da arrecadação do ICMS e 

50% do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) (BRASIL, 1988; 

TRISTÃO, 2003). 

 

FIGURA 13 - PRINCIPAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DOS ESTADOS PARA 
OS MUNICÍPIOS. 

 
Fonte: Brasil (1988); Tristão (2003). Adaptado pelo autor. 

 

A obtenção de receita é aspecto fundamental para a saúde financeira dos 

municípios e que se relaciona aos fenômenos econômicos locais. Por conseguinte, 

parte da literatura reserva-se a pesquisar esse processo, demonstrando mecanismos 

de atração de recursos e geração de receita tributária por meio do relacionamento 

entre governo e agentes econômicos locais, que são possíveis graças a capacidade 

de planejamento fiscal por parte dos municípios.  

Dessa forma, Reese (1991) analisa as relações entre a política de abatimento 

de impostos sobre atividades comerciais e industriais e o desenvolvimento econômico 

em cidades do estado de Michigan nos Estados Unidos. 

 Por meio da pesquisa, Reese (1991) sugere que cidades que possuem uma 

melhor saúde fiscal, com maiores níveis de desenvolvimento e maiores níveis de 

rendas das famílias, apresentam uma disposição a concederem maiores descontos 

em impostos, o que por sua vez, atrai empresas e promove o desenvolvimento 

econômico. A estrutura governamental também se mostrou relevante, pois cidades 

que tinham um departamento de desenvolvimento econômico dependiam menos da 
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utilização de mecanismos fiscais já que conseguem estabelecer um planejamento 

mais adequado na formulação de políticas nessa área e possui corpo técnico mais 

profissionalizado (REESE, 1991). 

 Em outro estudo, Man e Rosentraub (1998) discutem um importante 

instrumento de desenvolvimento, comum nas cidades americanas, que possibilita uma 

espécie de autofinanciamento ao governo para que ele incentive o crescimento da 

economia sem prejudicar o total das receitas disponíveis do município. Esse 

instrumento se constitui no Tax Increment Financing (TIF), por meio dele o governo 

escolhe uma determinada área geográfica e concede incentivos fiscais e de 

financiamento como forma de atrair novas empresas para aquele local. A ideia é que 

os custos dos incentivos sejam apurados pelo governo no futuro com o incremento 

das receitas provenientes de impostos que incidam sobre propriedades. Espera-se 

que esse incremento venha da valorização das propriedades existentes naquela área, 

que passam a contar com melhor infraestrutura urbana e estrutura de serviços mais 

forte. Por meio da proposição de um modelo que leva em conta, entre outros fatores, 

a valorização imobiliária de cidades do Estado de Indiana nos EUA, antes e depois de 

serem implementadas o programa TIF, Man e Rosentraub (1998) concluem que o 

valor da habitação nas cidades foi 11 % maior naquelas que o adotaram, evidenciando 

o efeito positivo do programa no mercado imobiliário e consequentemente na receita 

de impostos sobre tal setor. 

 As discussões apresentadas em Reese (1991) e Man e Rosentraub (1998) 

demonstram a existência de alternativas utilizadas em outros países para o 

incremento de receitas públicas dos municípios por meio de mecanismos benéficos 

ao aumento de receita pública decorrente do crescimento dos recursos advindos das 

transferências constitucionais. 

 No contexto brasileiro Ozaki e Biderman (2004) destacam a importância do 

ISSQN para os municípios, mostrando que de uma forma geral, sua arrecadação 

supera a do IPTU. Além disso, o ISSQN se destaca pelo viés econômico já que se 

relaciona diretamente ao setor de serviços, incidindo sobre aqueles serviços dispostos 

em lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 (LC 116) (BRASIL, 

2003). Este anexo apresenta a relação dos serviços que constituem o fato gerador do 

imposto. 

 Outro aspecto importante deste imposto refere-se à possibilidade de os 

municípios atribuírem a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa 
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vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação tributária, apesar da LC 116 definir 

o prestador do serviço como o contribuinte deste tributo (BRASIL, 2003). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 OBJETO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA. 

 

 

Este trabalho apresenta como objeto de pesquisa a relação existente entre a 

UFSJ e os municípios nos quais essa instituição de ensino possui campi (Divinópolis, 

Ouro Branco, São João del-Rei e Sete Lagoas). Mais especificamente, o foco é a 

relação que origina o processo de obtenção de receitas tributária própria pelos 

municípios contemplados a partir da execução financeira da UFSJ. 

O processo que dá origem a influência direta da UFSJ em relação a geração 

de RPT surge a partir do pagamento, última etapa da execução da despesa 

orçamentária, pela universidade federal de valores referentes a contratações diversas 

aos seus fornecedores. Nesse procedimento, os valores referentes aos impostos 

municipais são retidos conforme obriga as respectivas legislações dos municípios, e 

repassados aos municípios por meio de ordem bancárias emitidas por meio do SIAFI. 

Além desses, os valores pagos aos municípios diretamente pela UFSJ como 

as taxas municipais também são objeto da pesquisa, pois o momento do pagamento 

representa ao mesmo tempo uma etapa da execução financeira da UFSJ e 

reconhecimento de receita pública nos municípios. 

A Figura 14 representa por meio do Diagrama de Venn a interação desses 

agentes. As áreas A e B indicam o foco desta pesquisa. 

 

FIGURA 14 - A INTERAÇÃO ENTRE OS AGENTES. 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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A área de congruência representada por A indica a relação que surge quando 

a UFSJ realiza a retenção de tributos municipais de seus fornecedores conforme 

determinação legal, sendo esses valores retidos e pagos aos municípios de destino. 

A legislação determina ainda que os sujeitos passivos da obrigação tributária, no caso 

o ISSQN, são as empresas que prestam o serviço cuja natureza pressupõe a 

incidência de tal imposto. Porém, cabe à UFSJ responsabilizar-se por efetuar a 

retenção, em atendimento à legislação aplicável. 

A área em que se encontra B representa, por sua vez, os casos em que a UFSJ 

recolhe diretamente aos cofres municipais algum valor referente a uma obrigação em 

que ela própria configura como sujeita passiva da obrigação tributária, como acontece 

no caso do pagamento de alguma taxa. Em C, estaria representado àquelas situações 

em que os agentes privados (os fornecedores) recolhem o ISS diretamente aos cofres 

públicos, portanto não se utilizando do mecanismo de retenção tributária efetuada pela 

UFSJ, fenômeno esse que não é objeto desta pesquisa. A figura 15 a seguir ajuda a 

compreender o processo: 

 

FIGURA 15 - PROCESSO DE GERAÇÃO DE RPT. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O período pesquisado compreendeu os anos de 2013 a 2017. A principal 

justificativa para o recorte temporal, foi que os dados relativos às receitas 

orçamentárias executadas nos municípios, estão disponíveis no SICONFI somente a 

partir do exercício de 2013.  
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A pesquisa baseou-se em dados secundários, com foco na despesa pública 

orçamentária executada pela UFSJ e na receita pública obtida pelos municípios, para 

efeitos comparativos, que foram coletados e analisados conforme descrição nas 

seções 3.3 e 3.4. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O contexto sob o qual foi desenvolvida esta pesquisa, possibilitou classifica-la 

como descritiva, que segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 52) é aquela que “visa a 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Dessa forma, o processo da obtenção 

de receita própria tributária pelos municípios a partir da execução financeira de uma 

universidade federal, caracterizou-se como o fenômeno principal sobre o qual recaiu 

o foco da pesquisa. 

A relação dual existente entre a UFSJ, conquanto executora de despesas 

públicas e os municípios que abrigam seus campi e, que, portanto, são os 

contemplados com a destinação de recursos advindos da retenção de tributos e 

pagamento de taxas pela universidade, contribuiu para a caracterização da pesquisa 

como do tipo descritiva, ao se abordar as relações desencadeadas a partir da 

execução financeira do orçamento da UFSJ. 

No tocante aos procedimentos técnicos adotados, a pesquisa foi classificada 

como documental, pois, baseia-se em materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico, podendo ser ainda reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa (GIL, 2002). 

Por terem sido utilizados instrumentos estatísticos, tanto na coleta como no 

tratamento dos dados, esta pesquisa apresenta-se com abordagem quantitativa, que 

conforme Raupp e Beuren (2006, p. 92) “é frequentemente aplicada nos estudos 

descritivos, que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis e a relação 

de causalidade entre fenômenos”. 

Portanto, a utilização de instrumentos estatísticos, mesmo que básicos como a 

porcentagem e média, tem importante quanto ao objetivo implícito de evitar distorções 

de análise e interpretação. A representação gráfica dos dados também foi 
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fundamental para apresentação e entendimento da participação de cada ator no 

processo de geração de RPT. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram analisadas obras (artigos científicos, livros, legislação pertinente) que 

versavam sobre o assunto e que pudessem contribuir sobremaneira para a construção 

desta pesquisa, dando a ela o embasamento científico apropriado, tendo em vista o 

tema abordado. O Manual Técnico do Orçamento elaborado pela Secretaria de 

Orçamento Federal e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público uma 

publicação da Secretaria do Tesouro Nacional, foram fundamentais na composição 

do quadro teórico apresentado e, também, na compreensão das relações entre 

variáveis relacionadas às instituições pesquisadas. 

Ademais, documentos próprios da UFSJ, tais como: o Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e os Relatórios de Gestão (UFSJ 2014, 

2017) foram importantes fontes de informação e subsidiaram o entendimento 

necessário aos principais questionamentos sobre a execução financeira da UFSJ que 

surgiram no decorrer da pesquisa. 

Também foram coletados outros dados secundários para a pesquisa, sendo as 

principais fontes: 

 

 Para dados referentes a execução financeira da despesa da UFSJ: o Portal da 

Transparência do Governo Federal (BRASIL, 2004) e a plataforma Siga Brasil 

disponível no portal eletrônico do Senado Federal (BRASIL, 2018d). O SIAFI, 

enquanto sistema oficial de administração financeira do Governo Federal, foi 

importante fonte de consultas, já que é a partir do mesmo que se origina os 

principais dados disponibilizados nos dois portais anteriormente citados. 

 Para os dados referentes a receita pública dos municípios: a principal fonte de 

consulta foram os balanços anuais dos municípios disponibilizados no portal do 

SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 A literatura disponível que subsidiou a elaboração do ferramental teórico, como 

artigos científicos, livros, e os manuais de contabilidade aplicada ao setor 

público e do manual técnico do orçamento. 
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Após a utilização dos instrumentos descritos e as principais fontes de dados, 

passou-se a análise dos mesmos, conforme demonstrado na seção 3.4 a seguir. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise de dados foi realizada utilizando-se da análise do tipo documental 

dos dados secundários obtidos por meio da bibliografia consultada. 

 Quanto aos dados originários dos orçamentos públicos da UFSJ e municípios, 

foi utilizado o software Microsoft® Excel® versão 2016 para tabulação dos dados e 

disponibilização dos mesmos por meio de gráficos. A análise gráfica e a utilização de 

procedimentos da estatística descritiva como percentuais e médias simples permitiram 

a adequada apresentação das informações. 

De forma adicional, aspectos do método qualitativo, como a análise de 

conteúdo foram utilizados subsidiariamente para a correlação dos dados secundários, 

obtidos da análise da pesquisa documental associada a análise gráfica, apesar deste 

trabalho ser de cunho precipuamente quantitativo, ver Figura 16. 

Quanto à questão temporal, esta pesquisa utilizou-se do método longitudinal, 

objetivando o acompanhamento das variáveis selecionadas ao longo do tempo, sendo 

que no caso em questão a medida foi em anos. 

Os valores em moeda nacional (R$) obtidos por meio dos portais da 

Transparência e do SICONFI, relativos, respectivamente, a execução orçamentária da 

UFSJ e às receitas públicas dos municípios foram atualizados monetariamente pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo5 (IPCA) a preços do mês de maio 

de 2018. A Figura 16 de forma adicional apresenta um comparativo entre os objetivos 

específicos estabelecidos para a pesquisa, os meios de coleta e os procedimentos 

utilizados na análise. 

  

                                                           
5 IPCA é produzido pelo IBGE desde 1980, sendo um dos principais índices de preços de referência no 
Brasil, tanto que é utilizado pelo Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos 
estabelecidos no sistema de metas de inflação, adotado a partir de julho de 1999, para o balizamento 
da política monetária (IBGE, 2018b). 
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FIGURA 16 - QUADRO DE CORRELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 
MEIOS DE COLETA E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE. 

Objetivos específicos Meios de coleta dos 

dados secundários 

Procedimentos de 

análise 

Identificar a participação 

de cada município no 

recebimento de recursos 

originados da execução 

financeira da UFSJ. (1) 

Portal da Transparência 

Brasil (2004). Consulta 

aos favorecidos 

(municípios) dos gastos 

diretos do Governo 

Federal. 

Análise gráfica e 

instrumentos de 

estatística simples. 

Avaliar quais os 

elementos de despesa 

do orçamento da UFSJ 

foram os principais 

responsáveis pela 

criação de receita 

própria tributária para os 

municípios. (2) 

Portal da Transparência 

Brasil (2004) e Siga 

Brasil (2018b). 

Idem ao objetivo 

específico 1 com 

consolidação dos dados 

por elemento de 

despesa. 

 Análise gráfica e 

instrumentos de 

estatística 

simples. 

 Análise de 

conteúdo. 

Investigar como a 

evolução orçamentária 

da UFSJ pode refletir no 

incremento de receitas 

próprias tributárias para 

os municípios 

analisados. (3) 

Portal da Transparência 

Brasil (2004), Siga Brasil 

(2018b) e SICONFI 

Brasil (2018a). 

Análise da influência por 

meio da comparação 

entre valores 

repassados pela UFSJ 

aos municípios e suas 

RPT’s. 

 Análise gráfica e 

instrumentos de 

estatística 

simples. 

 Análise de 

conteúdo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na análise dos resultados foi utilizada a ordem alfabética para apresentação 

dos munícipios, sendo a ordem de apresentação dos dados, portanto: Divinópolis, 

Ouro Branco, São João del-Rei e Sete Lagoas. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo se divide em cinco seções. Na primeira é apresentada uma 

análise sobre o perfil dos municípios, no tocante a dados demográficos e econômicos. 

Na segunda seção é discutida as receitas públicas dos municípios pesquisados. A 

terceira seção contempla o primeiro objetivo específico, que analisa qual o munícipio 

mais beneficiado por recursos da UFSJ. Na quarta seção, são demonstrados quais os 

elementos de despesa que mais se destacaram nessa empreitada, correspondendo 

ao segundo objetivo específico. Por fim, analisa-se como o orçamento da UFSJ pode 

refletir nas receitas públicas municipais. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UFSJ E CONTEXTUALIZAÇÃO DE SUA RELAÇÃO 

COM OS MUNICÍPIOS. 

 

A UFSJ foi instituída pela promulgação da Lei nº 7.555, de 18 de dezembro de 

1986 (BRASIL, 1986), a partir da reunião e federalização de duas instituições: a 

Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras e a Fundação Municipal de São 

João del-Rei, concentrando inicialmente suas atividades no município de mesmo 

nome. Denominada, a princípio, de Fundação de Ensino Superior de São João del-

Rei (FUNREI), foi transformada em universidade federal por meio da Lei nº 10.425, de 

19 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), constituindo-se em entidade da administração 

pública federal indireta, dotada de autonomia administrativa e financeira, vinculando-

se ao Ministério da Educação (UFSJ, 2014a). 

No total, a instituição é atualmente composta de seis campus. Na cidade de 

São João del-Rei, neste trabalho denominada de cidade sede, estão localizados três 

campi, além de um centro cultural, um centro de referência musicológica e uma 

fazenda experimental. No período entre 2007 e 2008, a universidade expandiu sua 

estrutura administrativa e educacional com a inauguração de novos campi localizados 

nas cidades de Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, cada qual contando com uma 

unidade educacional. Com a adesão da instituição ao Programa de Apoio a Planos de 

Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (REUNI) e Programa 

Expandir, ambos do Governo Federal, houve a possibilidade da expansão da 

instituição e novas possibilidades de atuação nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão (SILVA e MARTINS, 2014; UFSJ, 2014). 
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E é por meio das instalações acadêmicas que se distribuem os seguintes 

cursos da universidade e suas respectivas ofertas de vagas, tanto no munícipio sede, 

quanto nos campi avançados, conforme Figuras 17 e 18, respectivamente:  

 

FIGURA 17 - CURSOS OFERTADOS ANUALMENTE NA CIDADE SEDE DA UFSJ 
E TOTAIS DE VAGAS POR CAMPI. 

Fonte: Relatório de Gestão 2016 (UFSJ, 2017a e UFSJ em números 2012-2016 (UFSJ, 2017b). 

 

Como se observa na Figura 17, a cidade de São João del-Rei concentra o maior 

quantitativo de vagas disponíveis para ingresso nos cursos de graduação: 1.670 ou 

61% do total das vagas presenciais, refletindo o caráter de sede da instituição, 

distribuindo a oferta por meio de seus três campi nesta cidade. 

 

•Engenharia de produção

•Engenharia elétrica

•Engenharia mecânica

•Matemática

CSA - São João del-Rei - Total de vagas ofertadas: 450

•Ciências Biológicas

•Filosofia

•Física

•História

•Letras

•Medicina

•Pedagogia

•Psicologia

•Química

•Biotecnologia (2017)

CDB - São João del-Rei - Total de vagas ofertadas: 490

•Administração

•Arquitetura e Urbanismo

•Artes Aplicadas

•Ciência da computação

•Ciências Contábeis

•Ciência Econômicas

•Comunicação Social - Jornalismo

•Educação Física

•Geografia

•Música

•Teatro

•Zootecnia

CTAN - São João del-Rei - Total de vagas ofertadas: 730
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FIGURA 18 - CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS ANUALMENTE PELA 
UFSJ NOS CAMPI AVANÇADOS E TOTAIS DE VAGAS POR CAMPI. 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2016 (UFSJ, 2017a e UFSJ em números 2012-2016 (UFSJ, 2017b). 

 

A oferta de vagas para os campi avançados está disposta na Figura 18. Ouro 

Branco, cidade inserida em uma região dotada de um complexo de mineração e 

metalurgia do ferro, abriga os cursos da área de engenharia com a oferta de 500 

vagas. Divinópolis com 340 vagas, por sua vez, sedia os cursos da área de saúde, em 

consonância com o papel desempenhado pela cidade como polo regional nesta área. 

Já Sete Lagoas conta com as engenharias agronômica, de alimentos e florestal 

inseridos num município com destaque produtivo no setor agropecuário e industrial, 

com presença de empresas siderúrgicas na região, promovendo uma oferta de 240 

vagas anualmente (UFSJ, 2017b). 

Conforme tal disposição de vagas por suas unidades, a instituição conta para 

o ano de 2018 com 11.731 alunos matriculados nos cursos presenciais, cuja 

distribuição por cidade pode ser analisada na Figura 19: 

 

•Bioquímica

•Enfermagem

•Farmácia

•Medicina

CCO - Divinópolis - Total de vagas ofertadas: 340

•Engenharia Civil

•Engenharia de Bioprocessos

•Engenharia de Telecomunicações

•Engenharia Mecatrônica

•Engenharia Química

• Interd. Em Ciência e Teconologia

CAP - Ouro Branco - Total de vagas ofertadas: 500

•Engenharia Agronômica

•Engenharia de Alimentos

•Engenharia Florestal

• Interd. Em Biossistemas

CSL - Sete Lagoas - Total de vagas ofertadas: 240
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FIGURA 19 - DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DA UFSJ – 2018 (%) 

 

Fonte: Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico - DICON/UFSJ (UFSJ, 2018a). 

 

A cidade sede se destaca por concentrar a maior parcela dos alunos 

matriculados nos cursos de graduação, o que induz ao entendimento de uma maior 

necessidade de gastos com manutenção para desenvolvimento das atividades de sua 

comunidade acadêmica. É possível inferir, que quanto maior a concentração de 

atividades administrativas e acadêmicas, maior deverá ser o gasto da instituição com 

serviços, como limpeza, serviços gerais destinados a pequenos reparos, transporte, 

vigilância, entre outros, ou seja, há uma relação direta nesse caso. Dessa forma, 

torna-se implícito o fato da UFSJ ter destinado um maior aporte de recursos de sua 

execução orçamentária da despesa para o munícipio sede. 

Já para os investimentos (aqui citado como um grupo de natureza de despesa), 

essa relação pode não ser verdadeira, haja visto que os campi avançados são 

unidades mais novas que as do munícipio sede, e por isso, podem demandar 

importantes investimentos em obras para adequação de suas instalações, fato esse 

que também não descarta a necessidade de investimentos para as unidades do 

município sede. Como será visto, os gastos correntes com manutenção e os 

investimentos realizados pela UFSJ no período abrangido pela pesquisa, afetou 

diretamente os resultados alcançados para os objetivos deste trabalho. 

A classificação como cidade sede, pode ainda, ser atribuída a São João del-

Rei por representar o local onde foi criada a instituição e onde concentra a Reitoria, 

sendo este o órgão de execução da administração superior da universidade e que tem 

63%11%

18%

8%

TOTAL SJDR

CCO/DIVINÓPOLIS

CAP/OURO BRANCO

CSL/SETE LAGOAS
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como principais atribuições as atividades de coordenação, execução e supervisão de 

todas as atividades da universidade, em atendimento às deliberações dos conselhos 

superiores da instituição e às leis (UFSJ, 2014a). 

A cidade contempla também, importantes setores administrativos que oferecem 

apoio ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, como por 

exemplo, as assessorias diretamente vinculadas à Reitoria, as Pró-Reitorias, 

Procuradoria Jurídica, Núcleo de Tecnologia da Informação, algumas das divisões das 

quais destacam-se, exemplificativamente, a Divisão de Projetos e Obras, Divisão de 

Prefeitura de Campus, Divisão de Contabilidade e Finanças, Divisão de Planejamento 

e Gestão, Divisão de Projetos e Apoio à Comunidade Universitária, dentre outras 

divisões que por sua vez subdividem-se em diversos setores administrativos. 

 Ressalta-se que alguns setores administrativos sediados nos campi de São 

João del-Rei são também representados nas cidades dos campi fora de sede, porém, 

conforme verificado por meio desta pesquisa, a maior concentração administrativa 

situa-se no município sede. Fato é, que a maior parcela dos servidores técnicos 

administrativos se concentra nesta cidade, conforme a Figura 20. 

 

FIGURA 20 - QUANTITATIVO GERAL DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS POR 
CAMPI - ABRIL/2018. 

 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH/UFSJ (UFSJ, 2018c). 

 

É importante frisar que a cidade de São João del-Rei concentra três campi, 

além de um Centro Cultural onde mantém servidores técnicos administrativos 

desempenhando suas atividades. 

61
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Além da distribuição de vagas conforme apresentado nas Figuras 17 e 18, há 

ainda a oferta sazonal de vagas na modalidade a distância, possibilitando o acesso 

ao ensino público e gratuito em diversos polos distribuídos pelo Brasil. Desse modo, 

a UFSJ contava no ano de 2016 com 1568 alunos matriculados em tal modalidade, 

na qual são ofertados os cursos de Administração Pública na tipologia de bacharelado 

e filosofia, pedagogia e matemática na modalidade licenciatura (UFSJ, 2017b). 

Em relação à distribuição geográfica, dadas as dimensões continentais do 

Brasil, pode-se observar relativa proximidade entre as cidades onde a UFSJ se faz 

presente com suas unidades educacionais (campi) apresentando uma distância 

máxima de 254 km entre elas, caso do deslocamento entre São João del-Rei e Sete 

Lagoas e 186 km de distância média entre as quatro cidades com a presença da 

UFSJ. A seguir na Figura 21, apresenta-se a localização das microrregiões do estado 

de Minas Gerais, nas quais estão inseridas essas cidades. 

 

FIGURA 21 - MAPA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CAPITAL DO ESTADO, 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NA PESQUISA E SUAS RESPECTIVAS 

MICRORREGIÕES. 

 
Fonte: IBGE (2018). Adaptado pelo autor. 
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A apresentação por meio da microrregião a qual cada município pertence se 

mostra importante pelo fato da representatividade que cada um possui no contexto 

microrregional. Com exceção do município de Ouro Branco, que pertence a 

microrregião de Conselheiro Lafaiete, os outros três estão inseridos em microrregiões 

homônimas. 

A Figura 22 auxilia no entendimento da representatividade de cada município 

em relação à microrregião na qual se localiza, já que expõe o volume de emprego 

formal do município de forma comparativa. Observa-se que os municípios de São João 

del-Rei e Sete Lagoas abarcam mais da metade da empregabilidade de suas 

microrregiões. Divinópolis apresenta maior número absoluto de empregos formais, o 

que condiz com a condição de maior município não só em relação à microrregião a 

qual pertence, mas também em relação a Mesorregião do Oeste de Minas. 

 

FIGURA 22 – NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS NOS MUNICÍPIOS E 

RESPECTIVAS MICRORREGIÕES (EM MILHARES). 

 
Fonte: CAGED (BRASIL, 2018c). Elaborado pelo autor. 

 

Enquanto importantes na absorção do emprego formal em suas microrregiões, 

um fato a se destacar é o comportamento que o emprego apresentou nesses 

municípios para o período o qual se baseou essa pesquisa. A Figura 23 deixa em 

evidência que o nível de emprego neles sofreu influência dos efeitos da recessão que 

o Brasil experimentou nos anos de 2015 e 2016. Todos os municípios sofreram 

diminuição do emprego formal no ano de 2015. 
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FIGURA 23 - EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL PARA OS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS NA PESQUISA - 2013 A 2017 (MILHARES). 

 
Fonte: CAGED (BRASIL, 2018c). Elaborado pelo autor. 

 

Como forma de contribuir com a caracterização quanto ao porte dos municípios 

abordados na pesquisa, a Figura 24 apresenta a população estimada pelo IBGE para 

o ano de 2017. 

 

FIGURA 24 - POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2017 (MILHARES HAB.). 

 
Fonte: IBGE (2018). Adaptado pelo autor. 

 

Esses municípios apresentaram população estimada para o ano de 2017 

abaixo de 250.000 habitantes, demonstrando que a inserção da UFSJ se faz nas 
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municipalidades de médio e pequeno porte, auxiliando na integração do interior do 

estado de Minas Gerais. 

Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB) que conforme conceituação6 adotada 

pelo IBGE se refere ao “valor adicionado bruto gerado por todas as atividades 

econômicas” (IBGE, 2016), ou seja, é o valor de toda a riqueza produzida por um país, 

estado ou município, tem-se que a cidade de Sete Lagoas é que apresenta o maior 

PIB dentre as que recebe uma unidade da UFSJ, conforme a Figura 25. São João del-

Rei, por sua vez, é a que menos gerou riquezas por meio de sua atividade econômica 

medida pelo PIB, o que pode assinalar maior dependência dos recursos financeiros 

injetados na economia local pela UFSJ em relação aos outros municípios onde a 

universidade se faz presente. 

 

FIGURA 25 – PRODUTO INTERNO BRUTO 2015 (R$ BILHÃO). 

 
Fonte: IBGE (2018). Adaptado pelo autor. 

 

Ainda como forma de contextualizar as economias locais, a Figura 26 apresenta 

PIB per capita para o ano de 2015. O PIB per capita pode representar uma medida do 

desenvolvimento local, porém não representando um retrato da distribuição de renda. 

De qualquer modo, observa-se uma discrepância entre o município de Ouro Branco 

em relação aos outros municípios constantes na pesquisa, justamente por apresentar 

                                                           
6 Produto interno bruto é o valor agregado dos bens e serviços produzidos no país descontadas as 
despesas com os insumos utilizados no processo de produção durante o ano. É a medida do total do 
valor adicionado bruto gerado por todas as atividades econômicas (IBGE, 2016). 
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um alto valor para o PIB ao mesmo tempo em que possui um número de habitantes 

relativamente menor. 

 

FIGURA 26 - PIB PER CAPITA 2015 EM (R$ MILHARES/HAB.). 

 
Fonte: IBGE (2018). Adaptado pelo autor. 

 

Os dados apresentados nesta seção conduziram ao conhecimento de algumas 

características dos municípios inclusos neste trabalho. São informações acessórias 

que auxiliam no conhecimento dos atores envolvidos no processo de geração de 

receita pública para os municípios em análise. 

Foi observado que a presença da UFSJ se faz em municípios de porte 

pequeno/médio do interior de Minas Gerais. São João del-Rei recebe a qualificação 

de município sede por ser onde concentra a administração superior (Reitoria), além 

de possuir a maior oferta de vagas dos cursos de graduação e número de alunos 

matriculados, resultado da presença de três campi nesta cidade. 

Todos os municípios da pesquisa se mostraram importantes economicamente, 

em especial por ofertarem parcela significativa do emprego nas microrregiões em que 

se encontram. A exceção pode ser representada pelo município de Ouro Branco que, 

apesar de ser importante gerador de empregos, apresenta menor oferta que 

Conselheiro Lafaiete, este sim o maior gerador de empregos formais da microrregião 

de Conselheiro Lafaiete. 

No período pesquisado houve impacto direto na oferta de empregos formais 

nos municípios contemplados, em virtude da crise econômica que assolou o Brasil. O 
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dado confortante é que para 2017 houve recuperação do emprego para estas 

economias locais. 

Destaca-se, ainda, o grau da atividade econômica nestes municípios. Sete 

Lagoas, apresentou maior PIB para o ano de 2015, o que reflete a importância local 

de empresas do setor industrial. Em sequência, aparecem os municípios de 

Divinópolis, Ouro Branco e por último, com menor participação no volume de geração 

de riquezas, São João del-Rei. 

Por fim, ressalta-se a maior relação PIB/número de habitantes ou PIB per capta 

que é conferida ao município de Ouro Branco, resultado, em parte, da presença de 

empresas como a Gerdau Aço Minas uma das principais do ramo siderúrgico no país7 

atuando como agregadora de valor a economia local, que no âmbito de um município 

de população estimada de aproximadamente 39 mil habitantes, resulta em um PIB per 

capta relativamente alto. 

Realizada a contextualização da relação da UFSJ com os municípios da 

pesquisa, bem como a apresentação de algumas características econômicas desses, 

passa-se a análise das receitas públicas municipais, requisito fundamental para a 

finalidade de se atingir os objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

4.2 ANÁLISE DAS RECEITAS PÚBLICAS TOTAIS DOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS NA PESQUISA. 

 

 A análise das receitas públicas executadas pelos municípios da pesquisa 

subsidia o entendimento da influência que a UFSJ exerce sobre tais municípios quanto 

a capacidade de contribuir no processo de geração de receita orçamentária destes 

entes públicos municipais. 

 A Figura 27 apresenta a receita orçamentária total executada para os 

municípios no período 2013 a 2017. Pela análise, observa-se que Divinópolis e Sete 

Lagoas apresentaram valores bem superiores aos munícipios de São João del-Rei e 

Ouro Branco. Para o ano de 2014, as receitas públicas executadas para o munícipio 

de Sete Lagoas atingiram um patamar superior a R$ 700 milhões, superando em mais 

de quatro vezes a receita do município de Ouro Branco. 

 

                                                           
7 Ouro Branco (2018). 
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FIGURA 27 - TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (R$ 
MILHÕES). 

 
Fonte: SICONFI (BRASIL, 2018a). Elaborado pelo autor. 

 

 A análise do volume de receita pública dos municípios é útil para se verificar a 

influência de uma instituição no processo de geração de receita desses entes 

públicos. No caso da pesquisa em questão, pode-se afirmar que quanto maior a 

receita orçamentária de um município, menor a dependência dele em relação a 

contribuição de apenas uma instituição na geração de receita, seja por meio do 

pagamento de impostos ou taxas, ou outra forma, salvo quando há um peso muito 

grande da participação desta instituição neste processo de geração de receita. 

 Dessa forma, a superioridade da receita orçamentária executada dos 

municípios de Sete Lagoas e Divinópolis, pode apontar para uma menor dependência 

de recursos oriundos da UFSJ, em relação a um maior grau existente nos munícipios 

de São João del-Rei e Ouro Branco. 

 A análise da composição das receitas orçamentárias desses municípios 

também se mostra importante e é representada graficamente na Figura 28: 
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FIGURA 28 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME 
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA ECONÔMICA (%). 

 
Fonte: SICONFI (BRASIL, 2018a). Elaborado pelo autor. 

 

 Do exame da Figura 28, a informação relevante é a existência de um padrão 

no qual há predominância das Receitas Correntes, dentro de um intervalo que varia 

de 88% (Sete Lagoas em 2014) a 98% (Sete Lagoas em 2017 e Ouro Branco em 

2015). 

 Esse padrão com a predominância das Receitas Correntes já é esperado pois 

as mesmas são responsáveis por aumentar as disponibilidades financeiras dos entes 

públicos, além de constituírem instrumento que possibilitam o financiamento de 

objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com o fim maior de 

atendimento das necessidades públicas (BRASIL, 2016b). Portanto, as Receitas 

Correntes, do ponto de vista da classificação quanto a categoria econômica, são as 

principais financiadoras dos gastos públicos, diferindo das Receitas de Capital 

basicamente por causarem “efeito positivo sobre o patrimônio líquido” (BRASIL, 

2016b, p. 39). 
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 Ressalta-se, ainda, que os municípios de Divinópolis e São João del-Rei 

apresentaram valores positivos para as Receitas Correntes Intraorçamentárias8, 

enquanto no tocante as Receitas de Capital Intraorçamentárias não houve registro 

para nenhum dos munícipios contemplados na pesquisa. Pelo fato das Receitas 

Correntes comporem a maior parcela da receita pública municipal, quando analisado 

pela ótica da categoria econômica, faz-se necessária uma análise quanto a sua 

composição. A Figura 29 auxilia nesse processo, de modo a evidenciar a participação 

das principais subcategorias de receitas correntes na composição do total. 

 

FIGURA 29 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES - MUNICÍPIOS 
SELECIONADOS (R$ MILHÕES)*. 

 
Fonte: SICONFI (BRASIL, 2018a). Elaborado pelo autor. 
*Os gráficos apresentam escalas diferentes. Os valores de receitas correntes variam significativamente 
entre os municípios. Ressalta-se que o objetivo da Figura 29 é apresentar a composição das receitas 
correntes.  
 

                                                           
8 A Portaria Interministerial nº 338 de 26 de abril de 2006 estabeleceu a seguinte definição de operações 
Intraorçamentárias (BRASIL, 2006): 
“Art. 1o Definir como intra-orçamentárias as operações que resultem de despesas de órgãos, fundos, 
autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos 
fiscais e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de 
impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, 
fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da 
mesma esfera de governo”. 
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 De acordo com a Figura 29, há a evidenciação para os municípios 

contemplados nessa pesquisa do padrão que existe para os outros municípios 

brasileiros, qual seja, a predominância das Transferências Correntes na composição 

das Receitas Correntes. 

 Tal padrão, expõe uma relação de dependência dos municípios em relação aos 

recursos recebidos de transferências de entes superiores no federalismo fiscal. Dessa 

forma, os municípios abordados nessa pesquisa, assim como outros no país 

apresentam a Receita Tributária relativamente baixa, na composição das receitas 

correntes, sendo que isso acontece num cenário em que toda a sociedade convive 

com uma alta carga tributária no Brasil, estreitando dessa forma, a possibilidade de 

que os municípios aumentem suas receitas tributárias por meio de aumento de 

impostos. 

 A Figura 29 informa ainda que a menor participação das receitas tributárias na 

composição das Receitas Correntes foi observada para o munícipio de São João del-

Rei, fato esse também relevante para a análise da influência da UFSJ no processo de 

geração de receitas para os municípios. 

 

4.3 ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO RECEBIMENTO DE 

RECURSOS ORIGINADOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA UFSJ - OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1. 

 

 Visto a caracterização dos municípios e a análise de suas receitas, realiza-se 

uma discussão nesta seção com a finalidade de responder ao primeiro objetivo 

específico desse trabalho que é saber qual a participação de cada município no total 

dos valores repassados pela UFSJ a partir de sua execução financeira para o período 

de 2013 a 2017. 

 O período objeto desta pesquisa representou uma época de consolidação do 

crescimento da UFSJ que se iniciou de maneira mais intensa a partir da criação dos 

campi avançados e de novos cursos na cidade sede. Como resultado da adesão da 

UFSJ a programas como o REUNI e o EXPANDIR apud UFSJ (2014a) do governo 

federal, houve no período analisado um crescimento do volume de recursos 

executados pela universidade. 

 Para atender à expansão da instituição, aconteceram contratações diversas 

para atendimento das atividades de manutenção, representados pelos serviços de 
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limpeza, de vigilância, de manutenção predial, da frota de veículos, dentre outros 

serviços que permitem o funcionamento de uma instituição de ensino superior. 

Necessários também foram os recursos empreendidos na aquisição de material de 

consumo e de material permanente, tendo sido realizadas ainda, obras de engenharia 

para adequar os espaços físicos à nova realidade da instituição (UFSJ, 2017a). 

 Parcela desses recursos despendidos pela UFSJ tiveram como destinos os 

municípios que abrigam os campi. Divinópolis, Ouro Branco, São João del-Rei e Sete 

Lagoas foram beneficiadas com a arrecadação de impostos e taxas que tiveram 

origem no orçamento executado da universidade. O recebimento desses recursos se 

traduziram principalmente pela retenção do ISSQN pela UFSJ, pelo pagamento de 

taxas municipais e, também, repasse de convênios. 

 Esta pesquisa apurou junto à Divisão de Contabilidade e Finanças (DIFIN) da 

UFSJ e também, por meio do detalhamento das notas de empenho no sistema SIAFI 

e consulta ao Portal da Transparência que são raros os pagamentos efetuados para 

as prefeituras que não correspondem à retenção do ISSQN, executados a partir do 

pagamento aos prestadores de serviços em que a UFSJ se enquadra na qualidade de 

tomador (BRASIL, 2018b; BRASIL, 2004). As exceções se caracterizam por repasses 

de convênio aos municípios e, também, por recolhimento de taxas municipais como 

taxas de lixo, de fiscalização, de vigilância sanitária, nas quais a UFSJ figura como 

sujeito passivo principal da obrigação tributária  

 Quanto ao processo de retenção de ISSQN pela UFSJ no ato de pagamento 

aos prestadores de serviços, o que se apurou por meio desta pesquisa, foi que todos 

os quatro municípios contam com legislações próprias que preveem a obrigatoriedade 

de retenção do ISSQN (DIVINÓPOLIS, 2002; OURO BRANCO, 2016; SÃO JOÃO 

DEL-REI, 2006 e SETE LAGOAS, 2002). Confirma-se, dessa forma, a importância 

desse imposto municipal para a obtenção de receita própria para os municípios 

conforme discutido por Ozaki e Biderman (2004). 

 Dentro desse contexto, verificou-se os seguintes valores repassados pela 

UFSJ aos munícipios conforme demonstrado na Figura 30. 
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FIGURA 30 - VALORES RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS A PARTIR DA 
EXECUÇÃO FINANCEIRA DA UFSJ - INCLUSIVE CONVÊNIO - 2013 A 2017 (R$ 
MILHARES). 

 
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2004) e Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Elaborado pelo autor. 

 

 O que a Figura 30 demonstra é discrepância no volume recebidos pelo 

município sede em relação aos valores recebidos pelos outros municípios, em 

especial para os anos de 2013 e 2014. Porém, neste ponto do trabalho uma ressalva 

importante deve ser feita. 

 Foi constatado por meio de pesquisa ao Portal da Transparência que nesses 

dois anos a UFSJ fez pagamentos a título de indenização ao município de São João 

del-Rei. Esses pagamentos são referentes ao Convênio de Cooperação nº 018/2013 

apud Brasil (2004) e ao Decreto Municipal nº 5.494/2013 apud Brasil (2004) que teve 

por objetivo transferir um terreno para expansão do Campus Dom Bosco situado na 

cidade sede. Um pagamento no ano de 2013 no valor de R$ 3.000.000,009 e outro em 

2014 no valor de R$ 1.208.680,0010, o que em valores atualizados para 2018 

representa R$ 5.400.171,45. 

 Portanto, observa-se que apenas dois pagamentos promoveram um montante 

significativo de recursos para o município de São João del-Rei, mas essa não é a 

regra, pois os demais recursos pagos aos demais municípios e a própria cidade sede 

foram distribuídos por um número significativo de ordens bancárias no período de 

2013 a 2017, conforme Tabela 5 a seguir: 

                                                           
9 Nota de empenho número: 2013NE003100 e ordem bancária de número: 2013OB811927 (BRASIL, 
2004 e 2018b) 
10 Nota de empenho número: 2014NE000955 e ordem bancária de número: 2014OB805477 (BRASIL, 
2004 e 2018b 
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TABELA 5 - TOTAL DE ORDENS BANCÁRIAS PARA CADA MUNICÍPIO - 
PERÍODO 2013 A 2017. 

Município Número de 

ordens 

bancárias 

Divinópolis 1.890 

Ouro Branco 247 

São João del-Rei 2.914 

Sete Lagoas 895 

Total 5.946 

Fonte: Siga Brasil (BRASIL, 2018d) 

 

 Mas o ponto mais importante para o objetivo principal desse trabalho é o fato 

de que os valores que se referem ao Convênio de Cooperação 018/2013 não 

configuraram como receita tributária para o município de São João del-Rei, apesar de 

poderem ser considerados como receita própria do município (receita própria não 

tributária). Explicando de outra maneira, o objetivo central é analisar a influência da 

UFSJ no processo de geração de receita tributária própria dos municípios 

contemplados. A receita tributária é composta pela receita dos impostos, taxas e 

contribuições e, portanto, não inclui os valores repassados de convênio do tipo que a 

UFSJ se utilizou para aquisição do terreno. Dessa maneira, optou-se pela exclusão 

dos valores relativos ao Convênio 018/2013 para a análise do fluxo de recursos entre 

UFSJ e municípios. 

 Seguindo-se a análise, a Figura 31 apresenta os recursos da UFSJ recebidos 

pelos municípios, agora excluídos os valores do Convênio 018/2013: 
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FIGURA 31 - MUNICÍPIOS - VALORES RECEBIDOS DA UFSJ - EXCLUÍDO 
CONVÊNIO - 2013 A 2017 EM R$ MILHARES. 

 
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2004) e Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Elaborado pelo autor. 

 

 Por meio da apreciação da Figura 31 observa-se a predominância do município 

sede como maior beneficiário dos recursos originados da UFSJ, com exceção do ano 

de 2013 em que Sete Lagoas recebeu a maior soma. 

 A evolução dos valores apresentados na Figura 31 variaram, obviamente, 

conforme a execução financeira do orçamento da UFSJ para o período. Dito de outra 

forma, as despesas correntes necessárias a financiar os principais serviços 

contratados para manutenção da instituição, bem como aquelas destinadas a realizar 

os investimentos necessários, principalmente em obras de engenharia, promoveram 

uma destinação de valores aos cofres municipais, seja por meio da retenção do 

ISSQN ou do pagamento de taxas pela utilização de serviços públicos municipais, 

como já dito anteriormente. 

 Porém, um fato importante a se destacar que foi verificado nesta pesquisa é a 

promulgação do Decreto nº 6.067 de 09 de fevereiro de 2015 pelo Prefeito de São 

João del-Rei, o qual ao mesmo tempo instituiu, com vigência a partir da data de sua 

publicação, a nota fiscal eletrônica de serviços no município e também o 

Demonstrativo de Retenção na Fonte11 (DRF). O DRF é um documento que obriga o 

tomador de serviços a exigi-lo quando da contratação de serviços de uma pessoa 

jurídica, mesmo que ela tenha domicílio fiscal em outra cidade. O DRF é emitido pelo 

prestador de serviços por meio eletrônico no site da Prefeitura de São João del-Rei e 

deve ser confirmado também no site pelos agentes responsáveis tanto na prefeitura, 

                                                           
11 Arts. 32 a 37 do Decreto 6.067/2015 (SJDR, 2015). 
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quanto no tomador de serviços, no caso em questão da UFSJ, para emissão da guia 

e posterior pagamento do ISSQN (SJDR, 2015). 

 Dessa forma, o que se viu na prática foi a reafirmação da responsabilidade 

tributária do tomador de serviços no processo de retenção do imposto, sob pena de 

ao não o fazer, poder ser responsabilizado ao recolhimento do tributo acrescido de 

multa e juros conforme a previsão na legislação municipal pertinente (SJDR, 2015, art. 

34 § único). 

 A instituição de uma nova sistemática para a retenção do ISSQN na fonte no 

município em 2015 coincidiu com um crescimento real de aproximadamente 68% do 

repasse de recursos da UFSJ ao município naquele ano (Figura 31) e, 

coincidentemente, ocorreu um aumento real na receita do ISSQN de 23% para São 

João del-Rei, conforme demonstra a Figura 32: 

 

FIGURA 32 - ARRECADAÇÃO DO ISSQN POR MUNICÍPIO 2013 A 2017 
(MILHÕES). 

 
Fonte: SICONFI (BRASIL, 2018a). Elaborado pelo autor. 

 

 Apesar de que os valores repassados pela UFSJ aos municípios não terem 

sido exclusivamente resultado do recolhimento do ISSQN (houve também o 

pagamento de taxas municipais no período) e, também, de que não foi possível 

verificar por meio dessa pesquisa em que grau a instituição do DRF pela prefeitura de 

 R$-

 R$10

 R$20

 R$30

 R$40

 R$50

 R$60

2013 2014 2015 2016 2017

x 
1

0
0

0
0

0
0

DIVINOPOLIS OURO BRANCO SJDR SETE LAGOAS



83 
 

São João del-Rei motivou ao aumento tanto dos valores recebidos pelo município a 

partir da UFSJ, quanto do aumento da arrecadação total do ISSQN, fato é que houve 

algum impacto do DRF nesses valores, requerendo um aprofundamento de novas 

pesquisas sobre a temática. 

 Feita esta observação, apresenta-se a participação dos municípios no volume 

total dos recursos originários da universidade por meio da Figura 33 que se segue: 

 

FIGURA 33 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO RECEBIMENTO DE 
RECURSOS DA UFSJ - ACUMULADO 2013 A 2017. 

  
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2004) e Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Elaborado pelo autor. 

 

 Pela observação da Figura 33, conclui-se que São João del-Rei se beneficiou 

de forma intensa do processo de manutenção e expansão da universidade, pois dos 

recursos transferidos aos municípios, abarcou um volume de recursos superior aos 

outros três juntos, 61% contra 39%. 

Todavia poderia se questionar que anteriormente à criação dos campi fora de 

sede, o município de São João del-Rei seria o único beneficiário e, portanto, usufruiria 

da totalidade dos recursos que a UFSJ a partir da execução do seu orçamento poderia 

destinar a um ente público municipal. Porém, este questionamento não deve prosperar 

pois, em primeiro lugar, a expansão da UFSJ acarretou um crescimento do orçamento 

da instituição que possibilitou a destinação de recursos para novos municípios, ao 

mesmo tempo em que aumentou o volume repassado à São João del-Rei, no período 

da pesquisa. 
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Adicionalmente, o crescimento ocorrido no orçamento da universidade, mesmo 

antes do período abrangido por este trabalho, permite inferir que houve uma elevação 

na demanda de contratação de serviços já existentes e de novos serviços pela UFSJ, 

o que consequentemente ocasionou novas possibilidades para empresas locais, 

sendo essa outra forma de beneficiamento, que não é discutido diretamente na 

pesquisa, mas que também não deve ser ignorado. 

 Sete Lagoas, Ouro Branco e Divinópolis, nesta ordem, também 

experimentaram o recebimento de recursos que contribuíram com a geração de 

receita própria nesses municípios. Porém, como será apresentado mais a frente neste 

trabalho, o peso desses valores na receita tributária de cada um dos municípios foi 

menor do que o verificado para São João del-Rei. 

 

4.4 ANÁLISE DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DE DESPESA DO ORÇAMENTO 

DA UFSJ RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA TRIBUTÁRIA - 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 

O objetivo principal desta seção é apresentar uma análise dos recursos 

recebidos pelos municípios a partir da execução financeira da UFSJ destacando quais 

os elementos de despesa foram os principais responsáveis por gerar esses recursos 

ora analisados. 

Esses recursos recebidos pelos municípios tiveram origem nos pagamentos 

realizados pela UFSJ. Tais pagamentos, por sua vez, representam a última etapa da 

execução orçamentária da despesa e, portanto, são valores que fazem parte do 

orçamento da instituição. 

Conforme ensina o MCASP a aquisição de bens e serviços por um ente público 

demanda uma série de procedimentos para que “a informação contábil seja fidedigna” 

(BRASIL, 2016b, p. 95). A adequada classificação quanto à natureza da despesa 

orçamentária é um desses procedimentos. 

A identificação do caráter orçamentário ou extraorçamentário, a identificação 

da categoria da despesa, bem como do grupo da natureza da despesa orçamentária 

são passos fundamentais que seguidos nessa ordem, permitem a correta 

classificação contábil da despesa orçamentária. O último passo, conforme o MCASP, 

é a classificação quanto ao elemento de despesa, ou seja, aquele que representa o 

objeto do gasto (BRASIL, 2016b). 
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Dessa forma, pela análise da execução orçamentária da despesa da UFSJ, é 

possível a identificação de quais os objetos de gasto que mais promoveram a entrada 

de recursos para municípios por meio da geração de receita própria tributária. 

Nesse ponto, uma ressalva importante deve ser feita. A pesquisa dos dados 

relativos a execução orçamentária da UFSJ que permitia a identificação dos 

elementos de despesa foi realizada por meio de consultas ao Portal da Transparência 

do Governo Federal. Porém, em junho de 2018 houve a atualização do Portal, o que 

promoveu novas formas de consulta e interação do cidadão com os dados financeiros 

da União, seus órgãos e entidades vinculadas, mas também, desabilitou o layout 

antigo do site, inviabilizando a pesquisa por elemento de despesa anteriormente 

utilizada neste trabalho. Dessa forma, não foi possível a coleta de dados relativos a 

identificação dos elementos de despesa para o ano de 2017, sendo apresentados 

dados relativos ao período de 2013 a 2016, para essa análise. 

As Figuras 34 a 37 apresentam a composição dos valores por elemento de 

despesa12 para cada município. O elemento Obras e instalações (código 37) 

pertencente ao grupo de natureza de despesa Outras Despesas Correntes (código 3) 

e o elemento Obras e instalações (código 51) presente no grupo Investimentos (código 

4) foram os que mais se destacaram para a composição do gasto e por isso são 

apresentados especificados. Todos os outros elementos de despesa compuseram a 

rubrica “Outros” para demonstração dos resultados. 

 Conforme a Figura 32, para o período pesquisado, o Município de Divinópolis 

apresentou recebimento de recursos que tiveram origem principalmente no gasto da 

UFSJ com locação de mão de obra, que apresentou um valor médio de participação 

para o período de 76%. Esse gasto representa uma despesa corrente e, no caso do 

Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO) sediado naquela cidade, assim como os 

outros gastos correntes realizados para os outros campi, corresponde principalmente 

a despesa com a contratação de empresas especializadas com a manutenção do 

campus, dentre as quais se destacam limpeza, serviços gerais, vigilância, motorista 

(UFSJ, 2013, 2014, 2015 e 2016). 

 A despesa da UFSJ com Obras e instalações para o CCO apresentou uma 

participação na composição do gasto de 32% no ano de 2013 e 7% no ano de 2014 

                                                           
12 Para uma lista mais abrangente dos elementos de despesa ver o Manual de Contabilidade Aplicado 
ao Setor Público páginas 96 e 97 (BRASIL, 2017, p. 96 e 97). 



86 
 

relativa a execução da construção de um prédio para o curso de Farmácia13 e a obra 

relativa a instalação de sistema de geração de energia elétrica14 para o referido 

campus. Para os anos de 2015 e 2016 não houve execução orçamentária para 

serviços classificados como elemento de despesa Obras e Instalações. 

 As despesas com origem em todos os outros elementos de despesa 

promoveram uma inserção de recursos para os cofres de Divinópolis que 

representaram um percentual médio de 14% no período pesquisado, conforme 

demonstrado na Figura 34 pela legenda “Outros”. 

 

FIGURA 34 - PARTICIPAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA NA GERAÇÃO DE 
RPT - DIVINÓPOLIS 2013 A 2016. 

 
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2004). Elaborado pelo autor. 

 

 O município de Ouro Branco, por sua vez, foi beneficiado no período da 

pesquisa principalmente pela execução de gastos classificados como Obras e 

Instalações, tendo seu ápice no ano de 2014, quando apresentou participação relativa 

de 81% na composição dos valores e cifras que ultrapassaram os R$ 300.000,00, 

conforme demonstrado na Figura 35. Esse fato foi reflexo da execução de obras de 

engenharia que envolveram etapas da construção de prédios para o curso de 

Engenharia Mecatrônica15, para a Biblioteca16 e para cursos de pós-graduação17. 

                                                           
13 Contratos n. 606/2011 e n. 754/2012, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
14 Contrato n. 167/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
15 Contratos n. 095/2013 e n. 156/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
16 Contrato n. 031/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
17 Contrato n. 035/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
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Além disso, houve execução de serviços de engenharia relativos a instalação 

de estruturas para caixas d`águas18 e, também, para a construção de poço tubular19 

para o fornecimento de água para o campus. Ainda aconteceu no período pesquisado 

execuções orçamentárias relativas a construção de um prédio para o Curso de 

Engenharia Civil20, para obras relativas ao fechamento do campus com alambrado e 

portões de acesso21, a instalação de laboratórios22 e para construção de rede de 

esgoto23. 

 Porém, após a conclusão dessas obras o volume total de recursos repassados 

ao munícipio de Ouro Branco caiu para o patamar de aproximadamente R$ 90.000,00 

no ano de 2016, fazendo com que o principal elemento de despesa gerador de 

recursos tenha sido a locação de mão de obra com participação de 70%. 

 

FIGURA 35 - PARTICIPAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA NA GERAÇÃO DE 
RPT - OURO BRANCO 2013 A 2016. 

 
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2004). Elaborado pelo autor. 

 

 Conforme já comprovado por este trabalho, São João del-Rei foi o município 

mais beneficiado com geração de receita própria tributária tendo como origem direta 

a execução de recursos do orçamento da UFSJ. O volume total de recursos 

                                                           
18 Contrato n. 028/2014, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
19 Contrato n. 001/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
20 Contrato n. 315/2014, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
21 Contratos n. 157/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
22 Contrato n. 009/2014, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
23 Contrato n. 185/2015, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
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apresentou crescimento expressivo entre os anos de 2013 a 2015, e apesar de 

apresentar redução para o ano de 2016, ainda sim manteve um volume significativo 

relativamente aos demais municípios contemplados na pesquisa. 

 No ano de 2013, a maior parte dos recursos (70%) originaram-se da execução 

da contratação de prestadores de serviços que locaram mão de obra para 

atendimento de demandas diversas. Como resultado do processo de consolidação da 

universidade, novos investimentos possibilitaram que o município de São João del-

Rei apresentasse um reflexo na obtenção de receita própria tributária. A partir de 2014, 

os elementos Locação de mão de obra e Obras e instalações alternaram-se por 

promover a destinação de recursos para os cofres municipais, apresentando relativo 

equilíbrio na composição do processo de geração de recursos, 54% e 38% em 2014, 

41% e 54% em 2015 e 46% e 50%, respectivamente na composição dos valores, 

como demonstra a Figura 36. 

 A execução de serviços que teve como objeto de gasto a locação de mão de 

obra culminou por promover o crescimento contínuo da geração de receita própria 

tributária em São João del-Rei para o período analisado, acompanhando o 

crescimento experimentado pela UFSJ nos anos anteriores (UFSJ, 2017a). 

 A partir do início da expansão da UFSJ para outras cidades em 2009, foi 

necessário investimento para construção de novos prédios e ampliação dos existentes 

para adequar ao atendimento da comunidade acadêmica. O que esta pesquisa 

revelou foi que para o período de análise (anos de 2013 a 2016), a cidade sede 

também foi beneficiada com novos investimentos, representado pelos gastos com 

obras e instalações na Figura 36, tendo ocorrido o ápice na geração de recursos no 

ano de 2015 quando mais de R$ 650.000,00 foram recolhidos para o erário municipal 

a partir da execução de serviços relacionados a obras de engenharia. 

 É importante ressaltar que a cidade sede abriga três campi da instituição o que 

contribui para o maior dispêndio com serviços de manutenção, além da necessidade 

de ampliação para a melhor instalação dos cursos, alunos, professores e servidores 

técnicos administrativos. Essa ampliação no âmbito acadêmico foi efetivada no 

período analisado, pela execução da obra relativa a dois novos pavilhões de aulas24 

que totalizaram mais de R$ 20 milhões investidos em sua construção. Além disso, 

aconteceram obras de instalação de novos laboratórios para os cursos de 

                                                           
24 Contratos n. 168/2013 e n. 282/2014, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
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engenharia25 e novo acesso aos novos prédios no Campus Santo Antônio, novos 

prédios no Campus Dom Bosco26 e Campus Tancredo Neves27, além de outros 

serviços relativos as obras de engenharia. 

 

FIGURA 36 - PARTICIPAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA NA GERAÇÃO DE 
RPT - SÃO JOÃO DEL-REI 2013 A 2016. 

 
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2004). Elaborado pelo autor. 

 

 A execução do orçamento da UFSJ também beneficiou o município de Sete 

Lagoas tendo como propulsor os gastos com Obras e instalações, mais uma vez 

refletindo a necessidade de adequação a demanda dos novos cursos que a UFSJ 

instalou naquela cidade com o início da sua expansão. Porém houve decréscimo da 

participação relativa do elemento Obras e instalações em detrimento dos gastos 

efetivados com locação de mão de obra, de 83% para 55% e de 14% para 31%, 

respectivamente, conforme Figura 37. 

 Acompanhando esse resultado, ocorreu também a queda real dos valores 

gerados a partir de obras e instalações, reduzindo-o a praticamente a metade no 

período analisado, de R$ 318.749,22 no ano de 2013 para R$ 151.573,92 em 2016. 

Concomitantemente, o recurso gerado a partir do elemento locação de mão de obra 

apresentou crescimento, tendo seu ápice no ano de 2016 no qual R$ 86.415,07 foram 

recolhidos aos cofres daquele município. 

                                                           
25 Contratos n. 739/2012 e n. 742/2012, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
26 Contrato n. 030/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
27 Contrato n. 154/2013, ver: (UFSJ, 2018b e BRASIL, 2004). 
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FIGURA 37 - PARTICIPAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA NA GERAÇÃO DE 
RPT - SETE LAGOAS 2013 A 2016. 

 
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2004). Elaborado pelo autor. 

 

 Essa seção ajudou a demonstrar que dois elementos de despesa foram 

fundamentais na geração de receita própria tributária municipal, alternando-se na 

primeira colocação. Os elementos em questão foram representados como aqueles 

recursos que tiveram como objeto de gasto as obras e instalações e a locação de mão 

de obra. Logicamente, outros elementos de despesa, como aqueles que compõem o 

grupo de natureza de despesa “Pessoal e encargos sociais”, não envolvem recursos 

que serão repassados aos municípios, pois se destinam ao gasto com remuneração 

de servidores públicos entre outros, e que não constituem pagamento de taxas 

municipais ou contratação de prestadores de serviços em que é efetivado a retenção 

do ISSQN. 

 O que se quer afirmar aqui é que a escolha da alocação de recursos 

orçamentários (para a disponibilidade orçamentária que permite esta escolha) pelo 

Governo Federal, nesse caso por meio da atuação de uma entidade como a UFSJ, 

pode afetar diretamente a arrecadação dos municípios. Com esse objetivo em mente, 

serão objetos de análise na próxima seção: a composição dos grupos de natureza da 

despesa que compõe o orçamento da UFSJ e a relação existente que pode afetar a 

geração de receita própria dos municípios. 
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4.5 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFSJ E O REFLEXO NO 

INCREMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS TRIBUTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS NA PESQUISA - OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 

Esta seção tem como finalidade responder ao terceiro objetivo específico do 

trabalho, qual seja, analisar como o orçamento da UFSJ e sua composição quanto à 

alocação dos principais grupos de natureza e dos elementos de despesa mais 

significantes podem afetar a geração de receita dos municípios contemplados na 

pesquisa. 

Foi constatado que a UFSJ por meio de sua execução orçamentária, promove 

o envio de recursos para os municípios, processo este que se traduz, principalmente, 

na retenção do imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços 

contratados pela universidade, e também, pelo pagamento de taxas municipais, 

processo já descrito anteriormente. Portanto, esta pesquisa identificou que há uma 

influência direta da UFSJ na obtenção pelos municípios de RPT, porém, o grau da 

influência varia significativamente de um município para outro. 

A Tabela 6 apresenta os valores que a UFSJ repassou aos municípios por meio 

desses eventos e os valores de receita própria tributária de tais municípios. 

Adicionalmente, são apresentados o percentual resultante da comparação entre essas 

duas variáveis. 

 

TABELA 6 - VALOR PAGO PELA UFSJ AOS MUNICÍPIOS, RPT DOS MUNICÍPIOS 
E RELAÇÃO VALORES PAGOS/RPT - 2013 A 2017. 

Cidade 2013 2014 2015 2016 2017 

 Divinópolis      

Valor pago UFSJ 
(R$ 1,00) 

98.942 130.561 100.346 94.540 101.601 

RPT (R$ 1,00) 101.790.407 102.975.765 101.572.872 103.259.351 111.208.404 

Relação Valor Pago 
UFSJ/RPT (%) 

0,10% 0,13% 0,10% 0,09% 0,09% 

(continua) 
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(continuação) 
Cidade 2013 2014 2015 2016 2017 

 Ouro Branco      

Valor pago UFSJ 
(R$ 1,00) 

210.438 377.659 118.909 89.021 111.366 

RPT (R$ 1,00) 31.550.651 30.193.445 28.193.412 24.769.254 22.306.373 

Relação Valor Pago 
UFSJ/RPT (%) 

0,67% 1,25% 0,42% 0,36% 0,50% 

 

São João del-Rei      

Valor pago UFSJ 
(R$ 1,00) 

325.712 720.675 1.208.646 1.169.460 885.411 

RPT (R$ 1,00) 19.816.250 23.900.888 26.423.873 26.847.976 27.897.996 

Relação Valor Pago 
UFSJ/RPT (%) 

1,64% 3,02% 4,57% 4,36% 3,17% 

 

 Sete Lagoas      

Valor pago UFSJ 
(R$ 1,00) 

383.386 286.976 268.415 277.023 122.925 

RPT (R$ 1,00) 124.339.925 134.228.935 127.890.768 124.018.011 128.816.745 

Relação Valor Pago 
UFSJ/RPT (%) 

0,31% 0,21% 0,21% 0,22% 0,10% 

Fonte: Siga Brasil (BRASIL, 2018d), SIAFI (BRASIL, 2018b), SICONFI (BRASIL, 2018a). Elaborado 
pelo autor. 

 

 Pela análise da Tabela 6 é possível concluir que o maior percentual da relação 

existente entre os valores repassados para os municípios pela UFSJ e o valor de RPT 

desses municípios foi medido para São João del-Rei. A Figura 31 na seção 4.3 do 

trabalho, ao responder ao primeiro objetivo da pesquisa, já havia apresentado um 

maior recebimento pelo município de SJDR em valores nominais e, nesse ponto do 

trabalho, a Tabela 6 corrobora a maior influência da UFSJ na geração de receita 

própria neste município em relação aos demais onde a instituição conta com seus 

campi. 

 O índice da relação direta apresentou seu ápice para o ano de 2015, chegando 

à 4.57% para o município de SJDR (vide Tabela 6). Para o período da pesquisa, de 

2013 ao ano de 2017, essa relação obteve um percentual médio de 3.35%. Dessa 

forma, pode-se afirmar, por meio da sistemática de cálculo adotada neste trabalho, 
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que, para cada R$ 100,00 que o munícipio de SJDR auferiu de RPT, R$ 3,35 foram 

arrecadados por meio da influência direta da UFSJ. 

 A relação direta apresentou ainda, percentuais médios no período bem 

menores para os munícipios dos campi avançados. Divinópolis, Ouro Branco e Sete 

Lagoas, tiveram percentuais médios de 0,10%, 0,64% e 0,21%, respectivamente. 

 Alguns fatores podem ser descritos como responsáveis por tal resultado. 

Primeiramente, o município sede possui uma maior estrutura administrativa e 

acadêmica, o que promove uma maior necessidade de gastos com despesas 

correntes, responsáveis pela manutenção de tal estrutura. Além disso, nos três campi 

da sede foram realizados investimentos em importantes obras de engenharia, como a 

construção de novos prédios para a comunidade acadêmica, fato já relatado 

anteriormente. 

 Outro fator que explica a variação do grau de influência entre os municípios é 

o fato do município de SJDR apresentar o menor valor médio de RPT, ficando atrás 

até mesmo de Ouro Branco, cidade que apresenta uma população menor que a 

metade da verificada para SJDR. Para o período, os valores médios de RPT ficaram 

em aproximadamente R$ 25 milhões para SJDR e R$ 27 milhões para Ouro Branco. 

Por sua vez, Divinópolis e Sete Lagoas apresentaram RPT média para o período da 

ordem de R$ 104 milhões e R$ 127 milhões, respectivamente, conforme Tabela 7. 

 

TABELA 7 - VALORES MÉDIOS DE RPT PARA O PERÍODO 2013 A 2017. 

Município Valor médio de RPT (R$ 1,00) 

Divinópolis 104.161.360 

Ouro Branco 27.402.627 

São João del-Rei 24.977.396 

Sete Lagoas 127.858.877 

Fonte: SICONFI (BRASIL, 2018a). Elaborado pelo autor. 

 

A partir desses valores, verificou-se que o volume de RPT para o município de 

Divinópolis é cerca de quatro vezes o valor apurado para SJDR e, o de Sete Lagoas 

equivale ao quíntuplo do valor de RPT do município sede. Esses valores também 
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ajudam a explicar o fato do percentual da relação de influência direta ser maior para 

SJDR, que, como visto, tem um volume menor de receitas próprias tributárias. Desta 

análise, pode-se inferir que a influência direta da universidade pública na geração de 

RPT é maior quanto menor a arrecadação total do município de RPT, considerando-

se constantes os valores repassados pela UFSJ para o município (ceteris paribus). 

Apreciando-se a relação vista de outra maneira, também foi verificado que a relação 

da influência direta é tanto maior, quanto maior for o aumento dos valores repassados 

pela UFSJ ao município, mantendo-se a RPT para esse município constante (ceteris 

paribus). 

 A relação decorrente da execução orçamentária da UFSJ gerando RPT para 

os municípios pode ter outra ótica de observação, conforme apresentado na Tabela 

8. Porém, nesse caso, foi considerado para análise somente os valores referentes aos 

dois principais elementos de despesa que mais promoveram a destinação de recursos 

para formação de RPT para os municípios, sendo que os valores foram agregados 

para os quatro municípios. 

 

TABELA 8 - RELAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS E DO 
ORÇAMENTO EXECUTADO UFSJ (R$ 1,00) 
 

Fonte: SIAFI (BRASIL, 2018b) e Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Elaboração própria. 
*Obras – Obras e instalações e MDO – Locação de mão de obra 

 

Ano 
Elemento 

de 
despesa* 

Total de 
cada 

elemento 
repassados 

aos 
municípios 

Total dos 
dois 

elementos 
repassad

os aos 
município

s  
(A) 

Orçamento 

executado 

pela UFSJ 

Valor pago 
+ RP pagos 

por 
elemento 
(R$ 1,00) 

Orçamento 
executado 
pela UFSJ 
Total dos 

dois 
elementos 
(R$ 1,00) 

(B) 

Relação 
valores 

repassados 
municípios/
orçamento 
executado 
UFSJ (%) 

(A/B) 

2013 
OBR 550.584 

938.491 
25.592.727 

40.874.593 2,30 
MDO 387.907 15.281.866 

2014 
OBR 775.815 

1.391.801 
20.026.664 

37.334.518 3,73 
MDO 615.985 17.307.853 

2015 
OBR 894.471 

1.598.759 
20.939.314 

39.522.332 4,05 
MDO 704.288 18.583.018 

2016 
OBR 763.651 

1.526.870 
18.748.192 

38.558.426 3,96 

MDO 763.219 
19.810.234 
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 O total dos valores repassados aos municípios que tiveram como origem os 

gastos com os elementos de despesa Obras e instalações e Locação de mão de obra 

(A) pode ser comparado ao valor executado pela UFSJ de seu orçamento (valores 

pagos, mais os valores de restos a pagar pagos no ano), (B), em relação a esses dois 

principais elementos de despesa geradores de RPT para os municípios. Com isso, 

obteve-se um índice médio para o período de 3,51%, significando que, a cada R$ 

100,00 pagos pela UFSJ de seu orçamento com obras ou locação de mão de obra, 

R$ 3,51 é destinado aos municípios. Nesse caso, esse percentual é dividido entre os 

municípios da pesquisa, na hipótese de que a universidade que se restringisse a 

apenas um município, esse valor seria repassado integralmente ao município único. 

 Aqui é importante lembrar que os valores que compõe o orçamento da UFSJ e 

que se materializam na contratação de serviços como obras de engenharia e locação 

de mão de obra, tem como finalidade principal a remuneração aos fornecedores pela 

prestação de serviços. Nesses casos, uma parcela dos valores pagos a esses 

fornecedores deve ser retida na execução do pagamento e repassados aos 

municípios na forma de retenção do ISSQN. E é justamente esse valor de retenção 

que a Tabela 8 ajudou a demonstrar. 

 Ainda em relação aos valores pagos pela UFSJ referente a retenção do ISSQN, 

é importante ressaltar que a UFSJ ajuda na arrecadação pelos municípios de um 

imposto, que conforme ensina Alexandre (2016, p. 116) é um tributo de arrecadação 

não vinculada, ou seja, “o Estado tem liberdade para aplicar suas receitas em qualquer 

despesa autorizada no orçamento”, ressalvados aqueles impostos com exceções 

inseridas na CF 1988 (BRASIL, 1988, art. 167, IV). Portanto, além da UFSJ contribuir 

na geração de RPT, efetiva, também, a arrecadação de recursos que os entes 

municipais terão liberdades para o gasto, corroborando a importância do aumento de 

receitas próprias em detrimento de transferências recebidas de outros entes, que 

apresenta, em algumas áreas como educação e saúde, vinculação da destinação dos 

recursos. 

 Para fins de adequação dos cálculos e como já dito aqui, a análise da Tabela 

8 foi restrita aos dois elementos de despesa mais significativos para geração de RPT 

para os municípios. Porém, é fato que uma instituição como uma universidade pública 

focada no ensino de nível superior, nas atividades de pesquisa e extensão, inclusive 

em programas de pós-graduação, possui uma ampla diversidade de elementos de 

despesa que integram seu orçamento. 
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 Pelo menos em teoria, desde o início do processo de aquisição de bens e 

serviços pela universidade, é necessário que exista um adequado ajuste na 

classificação da despesa quanto à sua natureza. A adequada classificação é que 

permite, por exemplo, que as informações contábeis e orçamentárias estejam 

disponíveis para a verificação de quais elementos de despesa foram mais utilizados 

quando da execução orçamentária, conforme apurou a pesquisa realizada para este 

trabalho. Das aquisições e contratações necessárias ao atendimento das demandas 

de toda a comunidade acadêmica é que surgem os valores que foram repassados aos 

municípios como forma de geração de RPT. 

 Portanto, é interessante analisar também, como a composição quanto aos 

grupos de natureza da despesa do orçamento pode influenciar também no processo 

de envio de recursos para os municípios por meio da RPT. 

 Uma importante ressalva deve ser feita aqui. Até este ponto do trabalho foi 

utilizado para a análise dos valores referentes à UFSJ, os valores de execução 

financeira, representados por valores pagos, mais os valores de restos a pagar pagos 

para o ano em questão. Uma das justificativas, foi o efeito que os restos a pagar 

podem exercer em relação a execução de alguns valores orçamentários. Por exemplo, 

no caso de obras de engenharia, um mesmo empenho pode ser utilizado para 

pagamento em mais de um exercício financeiro, porém o valor total do empenho 

integra o orçamento do exercício no qual foi realizado. 

Outra justificativa, foi a questão que se relaciona ao regime contábil do tipo 

misto, que reconhece a realização da receita quando do seu pagamento, fato esse 

que influenciou diretamente na análise dos pagamentos da UFSJ gerando RPT para 

os municípios. 

Reforça-se este ponto. As próximas análises foram realizadas utilizando-se de 

valores orçamentários empenhados por período, e não mais pelos valores pagos, visto 

que a nova sistemática permite uma maior aproximação entre as escolhas dos 

responsáveis pela elaboração dos orçamentos para os períodos da pesquisa. Nesse 

sentido, o próprio MTO define o orçamento como “um instrumento de planejamento 

de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto dos 

ingressos e das aplicações de recursos em determinado período” (BRASIL, 2017, p. 

16). Feitas tais observações, caminha-se adiante nas análises. 

A UFSJ enquanto instituição de ensino superior da esfera federal tem um 

orçamento que tem origem e ao mesmo tempo ajuda a compor o orçamento da União. 
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Mais especificamente, é por meio da fatia destinada ao MEC, que são alocados os 

recursos que serão destinados às diversas instituições de ensino superior do país. A 

Figura 38 demonstra o orçamento da União para os valores empenhados no ano de 

2017, conforme a classificação institucional28. 

 

FIGURA 38 - ORÇAMENTO DA UNIÃO – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL – 
COM REFINANCIAMENTO – EMPENHADO - ANO 2017 – R$ 2,58 TRILHÕES. 

 
Fonte: Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Adaptado. 

 

 Da análise da Figura 38, é possível observar que o orçamento do MEC 

representou 4% do orçamento total da União para o ano de 2017, considerando-se os 

valores empenhados e obtidos por meio da classificação Institucional. 

 Ressalta-se, que, conforme a Figura 38, na União, aproximadamente 40% do 

valor empenhado para o ano de 2017 foi destinado aos Encargos financeiros da União 

e ao Refinanciamento da dívida pública mobiliária federal, reduzindo 

significativamente a parcela destinada as principais áreas sociais, como educação, 

saúde, segurança pública, entre outras. O que pode ser um fato preocupante, visto 

que parcela considerável do orçamento federal é destinado ao pagamento e rolagem 

                                                           
28 “A classificação institucional, na União, reflete as estruturas organizacional e administrativa e 
compreende dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. ... Um órgão 
orçamentário ou uma UO não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, como 
ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os órgãos Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, Encargos Financeiros da União, Operações Oficiais de Crédito, Refinanciamento 
da Dívida Pública Mobiliária Federal e Reserva de Contingência” (BRASIL, 2017, p. 35) 
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da dívida pública. Com isso, o que se observou em relação ao MEC para o período 

da pesquisa (anos de 2013 a 2017), foi um percentual médio de 3,88% destinados à 

educação no orçamento da União. 

 Já dentro da composição do orçamento do MEC, considerando-se a 

classificação funcional29 da despesa e tomados as cinco principais subfunções desta 

classificação, percebe-se que a maior parte, aproximadamente 66%, dos recursos 

federais são destinados à educação superior, conforme Figura 39. 

 

FIGURA 39 - COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO MEC – CINCO PRINCIPAIS 
SUBFUNÇÕES - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - ANO DE 2017. 

 
Fonte: Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Adaptado. 

 

 Visto a origem do orçamento da UFSJ, segue-se na análise dos valores que a 

universidade se utilizou para realização de suas diversas demandas no período da 

pesquisa, considerando-se os valores empenhados e classificação quanto aos grupos 

de natureza de despesa, conforme a Figura 40. 

 

                                                           
29 “A classificação funcional é formada por funções e subfunções e busca responder basicamente à 
indagação “em que áreas de despesa a ação governamental será realizada? Cada atividade, projeto e 
operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam” (BRASIL, 2017, p. 36). 
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FIGURA 40 - COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO EMPENHADO DA UFSJ - POR GND 
- ANOS DE 2013 A 2017 (R$ MILHÕES). 

 
Fonte: Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Elaboração própria. 

 

 Pela análise da Figura 40, verificou-se que o orçamento comprometido ou 

empenhado da UFSJ apresentou um crescimento em termos reais da ordem de 12% 

no período, atingindo o patamar aproximado de R$ 326 milhões para o ano de 2017. 

 A instituição, conforme informa seus relatórios de gestão, experimentou um 

crescimento na última década decorrente da adesão aos programas do Governo 

Federal, em especial PROUNI e EXPANDIR, sendo que nos últimos anos, a política 

institucional buscou a consolidação deste crescimento, por meio de investimentos e 

adequações da infraestrutura que atende a toda a comunidade acadêmica (UFSJ, 

2013, 2014, 2015 e 2016). 

 Conforme informa a Figura 40, os gastos com Pessoal e encargos sociais 

compõem a maior parcela dos valores empenhados para a UFSJ no período, 

apresentando crescimento, reflexo do papel desempenhado pela instituição de 

prestadora de serviços perante a sociedade, no caso específico, ofertando um bem 

público que é a educação, sob as formas de ensino, pesquisa e extensão. Dessa 

forma, a tipologia desse serviço específico, se traduz na necessidade de pessoal 

qualificado, especialmente quanto ao corpo docente e técnico, cada qual com suas 

exigências estabelecidas nas específicas carreiras. 

O fato da despesa referente ao grupo Pessoal e encargos sociais compor a 

maior parcela do orçamento da UFSJ, pode ser considerado como uma condição 

limitante ao processo de geração de RPT para os municípios, pois, não há, entre os 
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elementos de despesa que compõem esse grupo, algum que possa se traduzir em 

envio de recursos para os municípios quando da execução de seu valor, pelo menos 

não na forma de apuração de dados desta pesquisa. 

 A Figura 40 apresenta, ainda, o segundo maior grupo por natureza de despesa 

que é o Outras despesas correntes, que representa os gastos relacionados 

principalmente a manutenção da instituição, refletindo-se em uma gama de serviços 

contratados e aquisições necessárias a fornecer as condições necessárias para 

funcionamento da entidade. 

 Os Investimentos, que representam a menor parcela do orçamento da UFSJ 

considerando seus valores empenhados, tiveram variação negativa no período, tanto 

em valores reais (de R$ 36 milhões em 2013 para cerca de R$ 10 milhões em 2017), 

quanto na composição percentual (de 12% para 3%, em 2013 e 2017, 

respectivamente). 

 Os dados apresentados no parágrafo anterior, devem ser observados com 

atenção de acordo com os objetivos propostos neste trabalho, pois como visto, as 

despesas públicas relacionadas ao processo de geração de RPT para os municípios, 

se encontram vinculadas justamente aos grupos Outras despesas correntes e aos 

Investimentos. Enquanto o primeiro grupo contempla, entre outros, os serviços 

contratados em que há locação de mão de obra, o segundo grupo, tem como um de 

seus principais elementos de despesa, as obras e instalações, que correspondem aos 

serviços contratados de engenharia. 

 O grupo Outras despesas correntes se manteve relativamente estável em 

termos reais, terminando o período no mesmo patamar inicial, cerca de R$ 65 milhões. 

Porém, os Investimentos, como visto, tiveram queda acentuada no período, e esse 

fato pode ser preocupante do ponto de vista da geração de RPT para os municípios, 

em especial pela ótica dos responsáveis pela gestão fazendária municipal. 

 Os valores repassados pela UFSJ aos municípios, variaram conforme as 

decisões estratégicas da direção da universidade, adequando os gastos e 

investimentos conforme necessidade da instituição. Dessa forma, teve município que 

apresentou queda nos valores recebidos pela UFSJ, como por exemplo, Ouro Branco, 

e teve município com participação muito significativa no recebimento desses recursos 

durante todo o período pesquisado, como o município sede. Reforça-se, que, a análise 

foi realizada considerando os valores pagos, que inclui o efeito dos restos a pagar e, 

não, os valores empenhados. 
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 Dessa forma, de acordo com os dados da Figura 40, especialmente em 

referência aos valores empenhados do grupo Investimentos e, também, na discussão 

realizada neste trabalho sobre o processo de geração de receita própria tributária para 

os municípios, o que se pode inferir é que caso se mantenha o padrão do orçamento 

da UFSJ obtido para o período pesquisado, é provável que aconteça a queda na 

arrecadação dos municípios que se relacionam diretamente com a UFSJ, variando 

conforme o grau de influência que a universidade exerce sobre eles. 

 Adicionalmente, outro fato que deve ser visto com atenção pelos gestores 

públicos municipais é a entrada em vigor em 15 de dezembro de 2016 da Emenda 

Constitucional nº 95 (EC 95), com efeitos a partir do exercício financeiro de 2017, na 

qual foi estabelecido um novo regime fiscal para os orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União (BRASIL, 1988, ADCT art. 106 a 114; BRASIL, 2016b). 

Na prática, a EC 95 estabeleceu novos limites de gastos para os poderes da União, 

além do Ministério Público e Defensoria Pública da União, para 20 exercícios 

financeiros. O limitador do gasto público terá como parâmetro o IPCA do ano anterior, 

ou seja, a despesa primária poderá aumentar para o próximo exercício baseando-se 

apenas no índice de inflação do ano anterior. 

 Portanto, pode-se afirmar que o orçamento das instituições de ensino superior 

da órbita federal, ao cumprir a determinação da emenda constitucional, já estão 

sofrendo ajustes nos seus orçamentos, com limites de crescimento da despesa 

pública. No caso da UFSJ, observada a influência direta na geração de RPT para os 

municípios da pesquisa variando conforme percentuais apresentados anteriormente, 

deduz-se que há uma tendência de queda da arrecadação nesses municípios. 

 Ressalta-se, que, a delimitação do objeto desta pesquisa incluiu o estudo da 

relação entre universidade e municípios no processo de geração de receita própria. 

Processo que ocorre principalmente, por meio da retenção de tributos municipais ou 

recolhimento das taxas que a UFSJ se qualifica como sujeito passivo da obrigação 

tributária. Mas é fato, que há outros tipos de influência, além da geração direta de 

RPT, que poderão afetar o nível arrecadatório municipal, como por exemplo, a 

influência na geração de empregos, no aumento da circulação monetária nas 

economias locais, no movimento de especialização dos prestadores de serviços que 

se relacionam com a universidade dado a especificidade de algumas contratações, 

entre outros fatores que devem ser acompanhados atentamente pelos gestores 

públicos responsáveis pelos municípios com relações diretas com a UFSJ. 
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5 PROPOSIÇÃO DE APLICABILIDADE DA PESQUISA 

 

A proposta de aplicabilidade desta pesquisa pode ser dividida em três pontos 

principais, que são a seguir discutidos: 

 

5.1 DRF EM OUTROS MUNICÍPIOS. 

 

A primeira proposta de aplicabilidade diz respeito à utilização pelos municípios 

de um mecanismo de arrecadação como o utilizado pelo município de São João del-

Rei. O DRF é um documento necessário no processo de pagamento ou retenção do 

ISSQN do qual se origina a guia a ser paga conforme obriga a legislação municipal. 

Esta pesquisa demonstrou que no ano de implantação do DRF nesse município 

houve crescimento da arrecadação em termos reais. Além disso, no mesmo ano de 

2015, juntamente com a adoção do DRF, a prefeitura instituiu a nota fiscal eletrônica, 

modernizando a gestão tributária por meio de, dentre outros fatores, a disponibilização 

de um novo portal eletrônico em que o próprio contribuinte ou terceiros podem realizar 

o procedimento de arrecadação do imposto. 

 Apesar de não ser possível afirmar com clareza se o aumento da arrecadação 

vivenciado por SJDR teve influência direta da implantação do DRF, somente a 

possibilidade de aumento, deve ser vista pelos responsáveis da área fazendária nos 

municípios, como favorável a adoção de uma sistemática de arrecadação nos moldes 

do município sede da UFSJ, obedecendo, é claro, as características, necessidades e 

deficiências das administrações municipais. 

 

5.2 ATIVO INTANGÍVEL 

 

O segundo ponto que se relaciona à proposição de aplicabilidade da pesquisa, 

é aquele em que a relação estudada entre a UFSJ e os municípios pode ser vista 

como uma espécie de um ativo intangível que a instituição federal possui para 

possíveis processos de negociações com os gestores públicos municipais. 

Esse ativo intangível se traduziria em uma tipologia de poder em que o reitor 

de uma instituição de ensino pode exercer sobre os políticos locais na tentativa de 

angariar apoio para promoção do desenvolvimento local, por meio da instituição. 
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Considerando-se a delimitação do objeto dessa pesquisa, pode-se afirmar que 

a UFSJ contribui diretamente na obtenção de receita pública municipal, atuando como 

arrecadadora, auxiliando o munícipio que poderá alocar seus servidores da área 

fazendária para outras atividades, como a fiscalização de outros contribuintes e a 

melhoria da gestão tributária, por exemplo. 

No caso específico do município de SJDR, foi instituído em 31 de julho de 2018, 

o Decreto nº 7.590 que estabeleceu estado de calamidade financeira no município 

tendo como justificativa a falta de repasse de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, o FUNDEB, e também de recursos vinculados a área da saúde. Conforme 

aponta o Decreto, o responsável pela falta de repasse é o estado de Minas Gerais 

(SJDR, 2018). 

Sem adentrar a adequação do remédio jurisdicional adotado pelo município 

para enfrentar o problema, pode-se entender a existência de uma grave crise 

financeira na qual os gestores municipais têm de se concentrarem para obter recursos 

públicos sob um panorama de crise fiscal não apenas municipal, mas estadual e 

federal. 

Dessa forma, observados os critérios de impessoalidade enquanto princípio30 

constitucional aplicado a administração pública, a atuação da UFSJ, ou de qualquer 

outra instituição pública que promova a geração de RPT na forma discutida nesta 

pesquisa, deve ser objeto de atenção e valorização por parte do poder público 

municipal, haja vista, o aumento de receitas próprias, seja qual for o meio de obtenção, 

deve ser uma das metas das municipalidades como forma de diminuir a dependência 

aos governos estadual e federal e suas transferências constitucionalmente 

estabelecidas. 

 

5.3 PROPOSIÇÃO DA ANÁLISE DA RELAÇÃO UNIVERSIDADE/MUNICÍPIOS 

EM OUTRAS INSTITUIÇÕES. 

 

Um terceiro ponto no qual recai a possibilidade de aplicação da pesquisa, é o 

próprio interesse público, ou atendimento dele, que é o fim último da atuação do 

Estado. A educação, enquanto bem público, é não só uma obrigação estatal, mas 

também, uma fonte geradora de desenvolvimento econômico, social e de cidadania. 

                                                           
30 Brasil (1988), artigo 37 caput. 
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Não obstante a dificuldade de se mensurar os benefícios da despesa pública 

efetuada com educação, que pode também ser vista como investimento de longo 

prazo, os resultados da pesquisa apresentados nesse trabalho tiveram como pano de 

fundo a tentativa de demonstrar a importância de uma instituição de ensino superior 

pública federal para um fenômeno até então não muito discutido pela literatura que é 

a influência na geração de RPT para os municípios. 

 Longe de encerrar a discussão sobre a pesquisa aqui demonstrada, esse 

trabalho, ao propor um tipo de aplicação para esses resultados, instiga novos 

pesquisadores interessados no tema a voltarem as atenções para esse processo de 

geração de receita pública de forma passiva pelos municípios, a partir do orçamento 

executado de uma entidade pública de cunho federal. Sob a égide da relação existente 

entre UFSJ e municípios ora analisada, discutindo o papel da universidade pública, 

pode-se afirmar que a instituição federal exerce um papel de agente fiscalizador do 

município, no processo de arrecadação de receitas por meio do instituto da retenção 

tributária, que envolve de forma direta o imposto cobrado sobre serviços de qualquer 

natureza, cuja competência é do município. 

 Mesmo que os valores apresentados da relação execução orçamentária 

UFSJ/geração de RPT, possam ser considerados baixos em relação a arrecadação 

total municipal, fato é que a inexistência desta universidade ou o encerramento das 

atividades em algum momento, acarretaria a inexistência de recursos repassados aos 

municípios pelo processo pesquisado aqui. 

 Para exemplificar a amplitude que esse processo pode tomar, apresenta-se a 

seguir a Tabela 9 na qual são apresentadas as dez unidades orçamentárias com 

maiores valores executados, além da classificação da UFSJ, considerando a 

classificação funcional Educação e sua subfunção Ensino Superior para os valores 

pagos e restos a pagar pagos no ano de 2017. 
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TABELA 9 - RANKING DA UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS VINCULADAS AO MEC 
- CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR - ANO DE 
2017. 

Posição Unidade orçamentária (UO) Pago + RP 

pago. 

Correção IPCA 

(R$ Milhões) 

Participação 

no orçamento 

do MEC 

1 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES 

3.321 9,66% 

2 Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.831 5,33% 

3 Fundação Universidade de Brasília 1.178 3,43% 

4 Universidade Federal de Minas Gerais 1.123 3,27% 

5 Universidade Federal Fluminense 1.089 3,17% 

6 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 1.004 2,92% 

7 Universidade Federal de Pernambuco 911 2,65% 

8 Universidade Federal do Rio Grande Do Norte 876 2,55% 

9 Universidade Federal de Santa Catarina 870 2,53% 

10 Universidade Federal da Paraíba 862 2,51% 

...* ....* ....* ....* 

44 Fundação Universidade Federal de São João 

del-Rei 

239 0,69% 

...* ....* ....* ....* 

Total de 

UO 

 Total da 

despesa 

Total 

percentual 

72  34.369 
 

100% 

Fonte: Siga Brasil (BRASIL, 2018d). Elaboração própria 
*Informação ocultada para fins de apresentação 

 

 Pela análise da Tabela 9 pode-se perceber que o total das unidades 

orçamentárias que compõem o orçamento do MEC utilizando-se a classificação 

informada executaram um volume financeiro da ordem de R$ 34 bilhões para o ano 

de 2017. 

 Nesse sentido, considerando-se as relações existentes entre as instituições 

acima representadas, pelas unidades orçamentárias, com os municípios nas quais 

elas se fazem presentes com o desenvolvimento de suas atividades, pode-se afirmar 

que diversas atividades poderão gerar receitas próprias tributárias seja na forma de 

retenções de impostos municipais, ou recolhimento pelas instituições de outros 

tributos, respeitadas as especificidades das instituições envolvidas. 
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 Dessa forma, esta pesquisa aponta que um volume significativo de receita 

própria é gerado no agregado nacional, para os munícipios, a partir justamente do 

orçamento da União. O modelo de análise proposto neste trabalho pode ser um 

auxiliar no intuito de conhecer o montante gerado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal estudar a temática do processo de 

geração de receita própria para municípios por meio da execução financeira do 

orçamento da UFSJ. Esse processo pode ser visto como uma influência direta da 

universidade federal na obtenção de receitas próprias tributárias pelos municípios nos 

quais ela possui seus campi. 

O processo estudado tem como origem a execução financeira de recursos 

orçamentários da universidade, que, após contratar os prestadores de serviços, 

realizar os respectivos pagamentos e efetuar a retenção tributária do ISSQN ou 

remunerar os municípios por um serviço público pagando-se as taxas municipais, 

promove uma destinação direta de recursos para os cofres públicos locais. 

 Por meio dos procedimentos adotados para essa pesquisa, que auxiliou na 

análise principalmente da despesa pública da universidade e das receitas públicas 

dos municípios que com ela mantem relações diretas, foi possível responder aos 

objetivos específicos propostos neste trabalho. 

 Para o primeiro deles, foi constatado que dentre os municípios pesquisados, 

aquele que abriga a sede da instituição foi o maior beneficiário dos recursos da UFSJ 

considerando-se a delimitação de análise quanto ao processo de geração de RPT. 

São João del-Rei foi beneficiado não somente por receber maior volume de recursos, 

mas também por apresentar uma maior relação quando se compara esses recursos 

ao volume de RPT total do município. 

Dessa forma, por apresentar uma menor RPT em relação a outros municípios 

da pesquisa, os recursos recebidos da UFSJ podem ter promovido um efeito de certa 

dependência a SJDR, fato que poderá ser objeto de futuras pesquisas e, comprovado, 

caso diminuam os recursos originários da UFSJ e haja movimentação, no mesmo 

sentido, da arrecadação de RPT em SJDR. 

Dois elementos de despesa que compõe o dispêndio orçamentário da UFSJ 

foram determinantes no processo de geração de RPT para os municípios 

contemplados, sendo eles: a Locação de mão de obra e as Obras e instalações. Não 

foi objetivo desta pesquisa fazer previsão quanto a variação futura das receitas 

públicas municipais, mas dada a relação existente entre UFSJ e municípios na 

geração direta de RPT e, a contenção dos investimentos e congelamento das 
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despesas correntes pelo Governo Federal, pode-se apontar para um possível efeito 

negativo para as receitas próprias tributárias municipais. 

Primeiramente, porque em períodos de crise são esperados efeitos negativos 

na arrecadação de tributos. 

Em segundo lugar, porque os gastos com investimentos da UFSJ têm-se 

reduzido, conforme apurado no período pesquisado. Esse fato, é um limitante à 

arrecadação de tributos municipais, já que há menor gasto para contratações de obras 

de engenharia. 

O último objetivo específico da pesquisa apresentou uma discussão sobre a 

relação entre o orçamento da UFSJ e os reflexos que podem causar nas receitas 

próprias tributárias municipais. Foi visto, que a evolução da composição orçamentária 

da universidade em relação a sua despesa executada, no período pesquisado (2013 

a 2017), vem apresentando um cenário no qual a despesa com pessoal tem 

aumentado, ao mesmo tempo em que o investimento, enquanto grupo de natureza da 

despesa, tem diminuído. 

O fato da UFSJ ter aumento o gasto direto com pessoal e encargos não é de 

todo negativo para as finanças dos municípios analisados. Na verdade, pode ser 

positivo se for considerada a injeção direta de recursos nas economias locais, 

principalmente, sob a forma de salários, que podem culminar na ampliação do nível 

de atividade econômica nos munícipios e, consequentemente, aumento da 

arrecadação de tributos. 

Porém, tal análise não foi contemplada neste trabalho e pode ser considerada 

uma motivação para novas pesquisas que apurem os efeitos da sistemática abordada. 

Mas a queda dos investimentos, esta sim, tem um efeito negativo direto na 

obtenção de RPT pelos municípios, variando conforme o grau de influência direta da 

UFSJ. Ainda, o volume de empregos nos municípios pode sofrer variação negativa 

conforme as despesas executadas com investimentos pela UFSJ diminuam, já que as 

obras de engenharia se relacionam ao setor de construção civil de forma direta, pela 

intensiva mão de obra necessária à execução dos serviços contratados. Esta última 

questão relacionada a variação do emprego, contempla mais uma sugestão para 

futuros estudos pesquisas. 

A discussão realizada ao longo do trabalho ajudou a responder a questão-

problema formulada para esta pesquisa: Qual a influência financeira direta da UFSJ 
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em termos de geração de receita própria tributária nos municípios os quais ela possui 

unidades educacionais? 

Como visto a UFSJ tem influência direta na geração de RPT, variando o fluxo 

de recursos para os municípios conforme execução financeira das rubricas que 

integram seu orçamento. 

 A abordagem realizada nesta pesquisa e os resultados obtidos podem 

contribuir na aproximação dos gestores públicos, tanto da universidade, quanto dos 

municípios, na busca de soluções e parcerias para diminuir efeitos negativos da crise 

fiscal. Pode também, representar um subsídio na tomada de decisões de ambas as 

partes. 

 Novas soluções para a superação da crise fiscal devem ser pesquisadas, haja 

vista que as tentativas recentemente realizadas por gestores públicos, como a PEC 

095/2016 do congelamento dos gastos no âmbito federal e o decreto de calamidade 

financeira instituído pela administração municipal de SJDR, tem consequência direta 

o arrocho da despesa pública em importantes áreas sociais, afetando diretamente a 

vida dos cidadãos. 
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