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RESUMO

O propósito do orçamento público é gerenciar as receitas e despesas anuais de um órgão público, buscando satisfazer as necessidades do povo. 
Orçamento Público é a Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, que estima a receita e fixa a despesa para o 
exercício financeiro, que, nos termos do art. 34 da Lei n 4.329/64, coincidirá com o ano civil. Portanto é a principal ferramenta de trabalho do 
governo. E por isso deveria ser ensinado nas escolas, assim que entram no ensino médio, para que dessa forma ficasse a critério de cada um 
aprofundar no conhecimento ou não; devido a sua imensa importância para o bem comum. Mas, infelizmente é preciso ir à busca de 
conhecimento por vontade própria e muita disposição. Para isso, a Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011, Lei da transparência e Lei de 
Acesso à informação, respectivamente, trazem a oportunidade de majorar o conhecimento no setor público, o que é essencial e também serve 
como ferramenta do governo para a sociedade, elas inibem a corrupção e fornecem informações sobre assuntos ligados aos cidadãos, trazendo 
uma melhoria na gestão, combatendo irregularidades e aumentando assim os benefícios sociais. E, a partir destas duas leis que pôde ser 
coletados dados para que este estudo apresenta-se uma comparação entre o planejado no orçamento público e o que efetivamente foi realizado.  
A contabilidade hoje é uma ferramenta de suma importância para todas as fases orçamentárias, pois fornece as devidas informações para tal. De 
acordo com Lima e Castro (2000) a contabilidade pública é responsável por tudo o que afeta o patrimônio público de forma positiva ou negativa. 
Está em todos os processos de tudo o que envolve o patrimônio público, vai além de registrar e controlar, mas estuda e explica o que foi 
registrado. Contudo mesmo fixadas as despesas e previstas as receitas, ainda assim precisará de ajustes durante o ano, e com isso entra os 
créditos adicionais.  Diante desse contexto, o presente estudo tem como finalidade responder a seguinte questão problema: De que forma a 
utilização demasiada dos créditos adicionais impactam no orçamento público? A pesquisa a seguir é relevante por relatar dados da região do 
Delta do Jacuí, de uma maneira não vista antes. Uma comparação que mostra o contraste do planejamento orçamentário com a execução 
orçamentária, sendo praticada, não apenas em uma cidade ou outra, mas se tornando um ato vicioso e preocupante para o nosso futuro. O 
objetivo geral é analisar os percentuais de utilização dos créditos suplementares especiais abertos durante a execução orçamentária. Nessa 
mesma linha enquadram-se os objetivos específicos: a) construir um referencial teórico sobre a contabilidade pública e orçamento; b) buscar os 
dados no site das prefeituras na execução orçamentaria de 2018; c) tabular os dados e classificar os créditos suplementares e especiais; d) 
comparar a execução orçamentaria com a utilização dos créditos; e) observar o impacto no orçamento. O acompanhamento do planejamento 
orçamentário e da sua execução é importante em qualquer época e região, sendo hoje facultativo ao cidadão, mas de alguma forma deveria 
despertar mais o interesse pelo assunto, portanto, , justifica-se este estudo, por fornecer dados em tabelas facilitando a compreensão e 
comparação aos pesquisadores sejam eles acadêmicos ou cidadãos que buscam conhecimento para de alguma forma contribuir com a melhoria 
das nossas cidades. A metodologia utilizada será de natureza quantitativa e caráter descritivo. Através dos dados coletados nos portais de cada 
município referente ao que foi autorizado em lei para abertura de créditos suplementares no orçamento no exercício de 2018, será feito analise e 
comparação entre o planejado e o realizado, o que demonstrará um planejamento falho e que não atinge a sua finalidade devido o excesso de 
suplementação de créditos especiais.
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