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RESUMO 
 

Objetivo – Este estudo investiga o nível de consistência das informações 

apresentadas nos relatórios financeiros dos municípios brasileiros e sua aderência 

aos princípios da governança aplicada ao setor público. 

Metodologia – Por meio de um estudo de caráter exploratório e descritivo, foram 

avaliadas as demonstrações financeiras dos municípios brasileiros, considerando o 

universo dos 5.569 municípios, divulgadas no Siconfi no período compreendido entre 

2015 e 2017. A pesquisa foi estruturada em duas etapas. Na primeira etapa, com a 

utilização do software estatístico R, foram reunidos e tratados dados oriundos das 

Demonstrações das Contas Anuais (DCA) e dados parciais do Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF) e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), 

totalizando 11.028.803 observações. Na segunda etapa, foi definido um modelo 

contendo 80 (oitenta) indicadores para identificar as inconsistências. Ao término da 

avaliação de cada indicador, foi calculado o Nível de Consistência de cada município 

e feita à análise descritiva dos resultados. Para entender quais fatores externos 

influenciam o nível de consistência, foram testadas algumas variáveis explicativas 

através de uma regressão linear múltipla. 

Resultados – Os resultados encontrados mostraram que a grande maioria dos 

municípios brasileiros apresentou um bom nível de consistência, conseguindo atender 

em média 75% dos critérios analisados, demonstrando que, apesar da necessidade 

de ajustes, boa parte dos municípios apresenta processo efetivo de governança 

pública no que tange às demonstrações financeiras. A análise descritiva do nível de 

consistência identificou que os municípios de maior porte populacional, as capitais e 

os situados nas Regiões Sul e Sudeste apresentam dados mais consistentes. As 

inconsistências mais encontradas estão relacionadas a indicadores que avaliam os 

saldos das contas, a convergência às novas normas de contabilidade e a comparação 

entre diferentes relatórios, respectivamente. O resultado da regressão da amostra 

atestou que o PIB per capita (excluída arrecadação), o IDHM e o porte populacional 

interferem positivamente para a melhoria da qualidade das informações, mas as 

últimas duas variáveis se mostraram mais significantes. Contudo, o tamanho de efeito 



 

 

 
 

dessas variáveis é reduzido, sendo necessária a análise de outras variáveis em 

futuras pesquisas.   

Limitações – Três limitações foram observadas na pesquisa: i) a incipiência de 

estudos empíricos sobre o tema para respaldar o modelo de análise, principalmente, 

a formulação dos indicadores de inconsistência; ii)  a pesquisa foi embasada apenas 

nos relatórios disponíveis no Siconfi em determinada data (05/11/2017 para dados 

2015 e 2016; 18/11/2018 para dados 2017), assim municípios que, eventualmente, 

publicaram ou retificaram informações em data posterior foram avaliados com base 

nos relatórios disponibilizados até a data de coleta dos dados; e iii) todos os quesitos 

foram avaliados com o mesmo peso, desconsiderando a importância relativa de cada 

um. 

Aplicabilidade do trabalho – Como a pesquisa abrange todos os municípios 

brasileiros, seu resultado será de grande relevância para os gestores, profissionais da 

área pública, Tribunais de Contas e demais usuários de informações relacionadas às 

finanças públicas municipais, pois possibilita traçar um diagnóstico da qualidade 

desses dados, auxiliando na promoção das mudanças necessárias para o 

aprimoramento do processo de geração de informações com maior qualidade. Além 

disso, a pesquisa deixa a disposição de futuros pesquisadores uma base de dados 

que consolida as informações de todos os municípios.  

Contribuições para a sociedade – O estudo poderá contribuir para dar maior 

evidência à importância da qualidade das informações financeiras do Setor Público e, 

consequentemente, contribuir para o aprimoramento da transparência efetiva e 

accountability no setor. 

Originalidade – Outros estudos e pesquisas sobre questões relacionadas à 

transparência fiscal e qualidade das informações financeiras já foram realizados, 

porém, pelo nosso conhecimento, a análise comparativa entre os diversos relatórios 

ao mesmo tempo é algo que remete à originalidade desta pesquisa.  

 

Palavras-Chave: Contabilidade Pública, Inconsistências, Governança Pública, 

Transparência, Accountability. 

Categoria do Artigo: Dissertação de Mestrado 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Purpose – This study analyzes the level of consistency of the information presented 

in financial reports published by Brazilian municipalities and their adherence to the 

principles of governance as applied to the public sector. 

Design/Methodology – By means of an exploratory and descriptive study, the 

financial statements of the Brazilian municipalities were assessed, considering the 

5,569 municipalities, as published at Siconfi (System of Fiscal and Account Information 

of the Brazilian Public Sector) between 2015 and 2017. The research was structured 

in two different stages. On the first stage, using the statistical software R, data from 

the Annual Accounts Reports (DCA) and partial data from the Fiscal Management 

Report (RGF) plus from the Summary Report on Budget Execution (RREO) were 

collected and processed, adding up to 11,028.803 remarks. On the second stage, a 

model containing 80 (eighty) indicators, aiming at identifying the inconsistencies, was 

defined. At the end of the evaluation of each indicator, the Consistency Level of each 

municipality was calculated and the descriptive analysis of the results was performed. 

In order to understand which external factors influence the consistency level, some 

explanatory variables were tested through a multiple linear regression. 

Findings – The results showed that the great majority of Brazilian municipalities 

presented a good level of consistency, achieving an average of 75% of the analyzed 

criteria, showing that despite the need for certain adjustments, most municipalities 

present an effective process of public governance regarding the financial statements. 

The descriptive analysis of the consistency level identified that the municipalities with 

larger population, the city capitals and those in the South and Southeast Regions 

presented a more consistent data. The most frequent inconsistencies are related to 

indicators that evaluate the balance of accounts, the convergence to new accounting 

standards and the comparison between different reports, respectively. The results of 

the sample regression showed that the GDP per capita (excluding tax collection), the 

IDHM ((Municipal Human Development Index) and the population size positively 

interfere on the improvement of information quality, but the last two variables were the 

most significant. However, the effect size of these variables is reduced, thus it is 

necessary to analyze other variables in future researches.  



 

 

 
 

Research limitations – Three limitations were observed in this research: i) the 

incipience of empirical studies on the subject to support the analysis model, specially 

the development of inconsistency indicators; ii) the survey was based only on the 

reports available at Siconfi on a given date (11/05/2017 for 2015 and 2016 data; 

11/18/2018 for 2017 data), so the municipalities that eventually published or rectified 

information subsequently were evaluated based on the reports available up to the date 

of the data collection; and iii) all the items were evaluated considering equal weights, 

disregarding the relative importance of each of them. 

Practical implications – Since the research includes all Brazilian municipalities, its 

results will be of great relevance to administrators, professionals in the public sector, 

Courts of Auditors and other users of information related to municipal public finances, 

as it makes it possible to diagnose the quality of this data, helping to promote the 

necessary changes to improve the process of generating information with higher 

quality. In addition, this research leads to a database that consolidates information 

from all the municipalities available to future researchers. 

Social implications – This study may contribute to provide greater significance on the 

importance of the Public Sector financial statements’ quality and, as a consequence, 

it may provide improvement to the transparency and accountability in the sector. 

Originality – Other studies and researches on issues related to fiscal transparency 

and the quality of financial statements have already been done, but to the best of our 

knowledge the comparative analysis between the various reports at the same time is 

something that alludes to the originality of this research. 

 

Keywords: Public Accounting, Inconsistencies, Public Governance, Transparency, 

Accountability. 

Category: Master´s thesis/ Research paper   
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1. INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a relação entre o Estado e a sociedade sofreu alterações a partir da 

década de 1990. O advento da Nova Gestão Pública introduziu no setor público 

conceitos gerenciais inerentes ao setor privado. Ao mesmo tempo, os cidadãos 

passaram a exigir das organizações públicas o uso apropriado dos recursos 

financeiros e a devida prestação de contas e responsabilização pelos atos praticados 

por seus gestores. Esse contexto fez crescer a necessidade de aprimoramentos nos 

sistemas de governança aplicáveis ao setor público, por meio de mecanismos de 

transparência e prestação de contas (accountability) bem concebidos que pudessem 

permitir a redução da assimetria  de informação entre o governo e a sociedade e, 

consequentemente, contribuir para o controle social. (DE ARAUJO E SILVA e MARIO, 

2016; BAIRRAL et al., 2012; MARCELLI, 2013; NASCIMENTO e SANCHEZ, 2015). 

 Neste sentido, a accountability pode ser considerada a razão de ser da 

contabilidade, uma vez que as demonstrações financeiras são direcionadas pela 

necessidade de prestação de contas e responsabilização. Deste modo, a 

contabilidade pode ser considerada uma das ferramentas utilizadas no processo de 

governança uma vez que permite a sociedade acompanhar e fiscalizar os atos da 

administração por meio do desempenho financeiro (NAKAGAWA et al.,2007). 

No setor público brasileiro, a obrigatoriedade de dar transparência a essas 

informações ganhou mais notoriedade após a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 

a Lei de Acesso à Informação (LAI), em decorrência do conjunto de sanções que delas 

resultam para os governantes que deixam de dar publicidade a essas informações 

(SACRAMENTO, 2005). Corroborando com esse processo, a Secretária do Tesouro 

Nacional (STN) implementou, a partir de 2013, o Sistema de Informações Contábeis 

e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) com o intuito de centralizar o 

recebimento de informações contábeis e financeiras de todas as esferas da 

administração pública brasileira para fins de elaboração do Balanço do Setor Público 

Nacional (BSPN), o que ampliou consideravelmente a transparência  pública ao reunir 

todas as informações em um único sistema. 
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Contudo, não é razoável falar em governança pública e muito menos pressupor 

a sua efetividade, num contexto em que o acesso à informação for limitado ou ainda 

se essa informação não for fidedigna, isto é, se ela não demonstrar fielmente à 

essência dos fenômenos que busca representar (NAKAGAWA et al.,2007; 

MICHENER E BERSCH, 2013). Portanto, a literatura deixa evidente que a existência 

de efetivo processo de governança no setor público depende da qualidade das 

informações financeiras divulgadas, de modo a permitir que haja de fato redução da 

assimetria informacional existente entre o poder público e os cidadãos.  

Com base nessas considerações, há a necessidade de avaliar a qualidade das 

contas públicas dos municípios, para verificar se essas informações estão livres de 

erros e podem contribuir efetivamente para a governança do setor público brasileiro. 

Portanto, a pesquisa pretende analisar as inconsistências das demonstrações 

financeiras dos municípios brasileiros, disponibilizadas por meio do Siconfi, 

argumentando que a qualidade dessas informações é essencial para um processo 

efetivo de governança pública no País.  

Para este fim, essa pesquisa está organizada em quadro partes além desta 

introdução. No próximo capítulo a revisão da literatura é desenvolvida. No terceiro 

capítulo é apresentada a descrição do método a ser utilizado. No capítulo quatro são 

discutidos os resultados. Por fim, no último capítulo são apresentadas as conclusões. 

1.1 O Problema  

  

A governança aplicada ao setor público é um tema que vem sendo bastante 

debatido por algumas instituições governamentais e não governamentais. No entanto, 

constata-se a publicação de poucos estudos que trate da qualidade das informações 

financeiras como ferramenta desse processo. 

Por se tratar de um tema relevante dado que o relacionamento entre os 

cidadãos e governo é marcado pela existência de assimetria nas informações 

financeiras publicadas, essa pesquisa busca responder à seguinte questão: Quão 

consistentes são as informações disponibilizadas pelos municípios brasileiros 

no Siconfi? 
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1.2 Objetivos  

O objetivo principal da pesquisa é investigar o nível de consistência das 

informações apresentadas nos relatórios financeiros dos municípios brasileiros e sua 

aderência aos princípios da governança aplicada ao setor público. 

Como objetivos secundários, podem ser elencados: 

 Identificar, por meio da revisão bibliográfica, as características principais da 

governança aplicada ao setor público;  

 Desenvolver uma base de dados de todos os Municípios brasileiros, com 

mapeamento das inconsistências, que possa ser utilizada em futuras pesquisas 

relacionadas a finanças públicas; 

 Definir parâmetros para identificar as inconsistências nas informações 

financeiras dos Municípios, com base nas práticas e nos manuais de 

contabilidade, além das legislações pertinentes;  

 Verificar possíveis fatores relacionados ao nível de consistência. 

1.3 Delimitação do Estudo  

 

A pesquisa está delimitada às informações financeiras de todos os municípios 

brasileiros, coletadas por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 

Setor Público Brasileiro da Secretária do Tesouro Nacional (Siconfi), a saber: 

informações contábeis (Demonstração das Contas Anuais - DCA), informações fiscais 

(Relatório de Gestão Fiscal - RGF) e informações orçamentárias (Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária - RREO), no período compreendido entre 2015 a 2017. 

 O Siconfi foi escolhido como fonte de informação, pois é o sistema que 

centraliza o recebimento e armazenamento das informações utilizadas para fins de 

elaboração do Balanço do Setor Público Nacional (BSPN). O BSPS apresenta a 

consolidação anual, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da 

Federação – União, estados, Distrito Federal e municípios, conforme instituído pelo 

art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
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1.4 Relevância do Estudo  

 

Conforme apontado por organizações como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), apesar das exigências da LRF, no Brasil ainda existem deficiências no processo 

divulgação periódica das informações financeiras dos entes subnacionais e, quando 

divulgadas, essas carecem de um processo de verificação de inconsistências. 

Considerando que a falta de qualidade das informações financeiras pode 

comprometer a consolidação nacional das contas públicas, pesquisas na área de 

finanças públicas e, principalmente, o controle social, torna-se relevante estudos que 

busquem avaliar essa qualidade. 

Apesar disso, na literatura poucos estudos se dedicaram ao tema. A maioria 

dos estudos se concentram na transparência fiscal sob o prisma da disponibilização 

dos dados, sem dar atenção ao conteúdo e qualidade das informações divulgadas. 

Deste modo, o reconhecimento da importância do tema e a carência de estudos a ele 

relacionados, justifica sua escolha. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 A Governança aplicada ao Setor Público   

 

No Brasil, a relação entre o Estado e a sociedade sofreu alterações a partir da 

década de 1990. O movimento conhecido como Nova Gestão Pública (New Public 

Management-NPM1) influenciou o modo de realizar a gestão pública, adaptando e 

transferindo conceitos gerenciais inerentes ao setor privado para o setor público. 

Concomitantemente, os cidadãos passaram a exigir das organizações do setor público 

o uso apropriado dos recursos financeiros e a devida prestação de contas e 

responsabilização pelos atos praticados por seus gestores. Esse contexto, imprimiu 

maior destaque ao desenvolvimento de sistemas de governança no setor público que 

permitissem a redução da assimetria informacional2  entre o governo e a sociedade e, 

consequentemente, contribuísse para o aprimoramento do controle social. (DE 

ARAUJO E SILVA e MARIO, 2016; BAIRRAL et al., 2012; MARCELLI, 2013; 

NASCIMENTO e SANCHEZ, 2015). 

Neste prisma, o controle social pode ser entendido como a participação do 

cidadão na gestão pública numa perspectiva de controle, fiscalização e avaliação das 

ações da Administração Pública. Pode ser definido, ainda, como um instrumento 

disposto pelo constituinte para que se permita a atuação da sociedade no controle das 

ações do Estado e dos gestores públicos, utilizando de qualquer uma das vias de 

participação democrática (CASTRO (2007) apud DIAS e VASCONCELOS (2015)).  

                                                           
1 Motta (2013) explica que a New Public Management (NPM) almejava fazer com que a Administração 
Pública operasse como uma empresa privada, com eficiência e redução de custos, obtendo maior 
eficácia na prestação de serviços. Como resultado dos enormes gastos e déficits públicos presentes 
nos governos, a NPM visava, sobretudo, a redução das funções e tamanho do Estado. Assim, a 
Administração Pública deveria apenas fiscalizar e supervisionar os serviços, e não mais executá-los 
diretamente. Da mesma forma, os cidadãos passariam a ser vistos como clientes e usuários dos 
serviços públicos.  
2 Advindo do campo da Economia, o conceito de assimetria de informação refere-se a um fenômeno 
que ocorre quando em uma relação entre dois ou mais agentes econômicos, pelo menos uma das 
partes detém informações em maior quantidade ou de maior relevância que a outra, podendo causar 
distorções na eficiência dos mercados. A gênese da assimetria de informação encontra referência no 
trabalho desenvolvido por George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz em 1970, que culminou no 
Prêmio Nobel em 2001 (MICHENER e BERSCH, 2013; GOMES, 2018). 
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Para a efetiva participação cidadã no controle social é necessário que os 

cidadãos tenham acesso a todas as informações necessárias para exercer esse 

controle. Contudo, conforme apontado por Gomes (2018), isso nem sempre ocorre, 

pois as ações governamentais podem ser marcadas por assimetrias de informação já 

que as informações são produzidas pela própria administração pública e, muitas 

vezes, não são divulgadas ou divulgadas de forma parcial, ou ainda, utilizar linguagem 

altamente técnica que dificulta a compreensão pelo cidadão comum.  

Desta forma, a governança na gestão pública visa garantir que os cidadãos 

tenham acesso a essas informações de forma mais completa e oportuna possível. Em 

outras palavras, sistemas de governança bem concebidos através de mecanismos de 

responsabilização (accountability) conjuntamente com transparência, clareza e 

tempestividade da informação, resultam numa aproximação entre sociedade e 

governo, eliminando ou minimizando a assimetria informacional e garantindo maior 

controle social e, consequente, melhor gestão dos recursos públicos (DE ARAUJO E 

SILVA e MARIO, 2016; BAIRRAL et al. , 2012). Em suma, pode ser definido os 

seguintes princípios de governança para o setor público: 

 

 

 

Honestidade, objetividade e elevados padrões 
de decência

Integridade

Comunicação completa, precisa e clara.Transparência 

Processo de responsabilização das entidades e 
os gestores públicos pelas suas decisões e 

ações com  dinheiro público.Accountability

Figura 1: Princípios de governança para o setor público 
Fonte: Adaptado de Marcelli (2013) e PSC/IFAC (2001, p.20) 
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De acordo com Michener e Bersch (2013), a transparência é “etimologicamente 

e semanticamente associada à visão” e a sua qualidade pressupõe duas condições 

necessárias - visibilidade e inferência. A visibilidade é alcançada quando a informação 

é completa e facilmente localizada (visível), enquanto a inferência representa o grau 

que a informação é útil e verificável.  

[...] A visibilidade da informação é uma condição necessária para que 
haja transparência. Para ser visível, a informação deve ser: a) razoavelmente 
completa e; b) encontrada com relativa facilidade [...] A outra condição 
necessária da transparência é o grau em que a informação é inferível: a 
extensão para qual a informação disponível pode ser usada para traçar 
inferências precisas - tanto sobre informações visíveis e informações que não 
conhecemos. Inferibilidade tem tudo a ver com a qualidade da informação ou 
dados. Se os dados são imprecisos ou obscurecem informações subjacentes, 
isso põe em questão nossa capacidade de extrair inferências verificáveis de 
tais informações e, por sua vez, lança dúvidas sobre a credibilidade do foi 
feito visível [...] três atributos aumentem a inferência de dados: desagregação, 
verificabilidade e simplificação. (MICHENER e BERSCH, 2013, p. 6). 

 
Conforme apontado pelos autores, casos recentes de fraudes e crises 

financeiras datadas do início dos anos 2000 - como os “escândalos contábeis 

criativos” da Enron (2001), WorldCom (2002) e Tyco (2002) – demonstrou que apenas 

a visibilidade é insuficiente para uma transparência de melhor qualidade, sendo 

importante, sobretudo, assegurar a inferência da informação divulgada. Nesse 

sentido, as informações são melhores quando: i) estão mais próximas da sua fonte 

primária (dados desagregados ou brutos); ii) são fornecidas em formatos que facilitem 

o seu processamento por computadores; iii) foram examinadas por terceiros 

(verificabilidade) e; iv) são compreensíveis para o público-alvo (simplificação). Para 

fins da presente pesquisa, o foco será dado justamente à dimensão da inferência, 

diferentemente da maioria das avaliações empíricas de transparência que avalia a 

visibilidade (presença, ausência ou quantidade de informações disponíveis).  

Schnackenberg e Tomlinson (2016) complementam que lacunas na literatura 

dificultam a teorização sistemática do construto transparência, mas se dedicam a 

sintetizar os conceitos de diversos estudos para afirmar que a transparência se refere 

“à disponibilidade e compartilhamento intencional de informações entre duas partes, 

sendo a qualidade da informação algo fundamental para a transparência”. Segundo 

os autores, os teóricos convergem para o entendimento que essa qualidade é 

alcançada por meio de três fatores relevantes - divulgação, clareza e precisão:  
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[...] Em suma, a transparência parece ser uma função de três 
teoricamente viáveis e gerenciais fatores relevantes: divulgação, clareza e 
precisão. A divulgação é aumentada à medida que as partes interessadas 
percebem a informação como mais relevante e oportuna; a clareza aumenta 
à medida que as partes interessadas percebem informação como mais 
compreensível; e a precisão aumenta à medida que as partes interessadas 
percebem informação como mais confiável. Cada uma dessas dimensões 
contribui exclusivamente para níveis de transparência, aumentando a 
confiança das partes interessadas na qualidade da informação recebida da 
organização. (SCHNACKENBERG e TOMLINSON, 2016, p.11) 

 

Paiva e Zuccolotto (2009) destacam ainda que a transparência na administração 

pública é importante para o monitoramento das ações do Estado, pois permite que o 

cidadão tenha acesso às informações sobre os atos do governo e saiba como o 

governante está gerindo os recursos públicos.  

Percebe-se que há uma relação bastante íntima entre os conceitos de 

transparência e accountability, mas a accountability apresenta um significado voltado 

mais para a questão da responsabilização pessoal pelas ações praticadas. Campos 

(1990), uma das primeiras autoras a tentar traduzir esse conceito para o português, 

na oportunidade baseou-se na obra de Frederich Mosher (Democracy and the public 

service), publicada em 1968, para afirmar que a accountability é sinônimo de 

responsabilidade objetiva, isto é, trata-se da responsabilidade de uma pessoa ou 

organização perante outra, assumindo integralmente as consequências de seus atos 

e omissões, sujeito a ônus por má conduta ou prêmio quando o inverso é verificado.  

Desta forma, seja no âmbito público ou no privado, a accountability implica na 

obrigação e a responsabilização de quem ocupa um cargo em dar transparência e 

prestar contas de seus atos segundo os parâmetros da lei, estando envolvida a 

possibilidade de ônus como pena pelo seu não cumprimento.  

Mais especificamente no setor público, dois planos da accountability foram 

originalmente propostos por O’Donnell, em 1998, o vertical e o horizontal. No primeiro, 

a accountability é exercida pelos atores sociais (cidadãos) em relação aos atores 

estatais, o tido controle social. No segundo, é exercida no interior do próprio Estado 

pelos diversos órgãos e agências fiscalizadoras estatais3 com poder para tal (ROCHA, 

2013). 

                                                           
3 No modelo brasileiro, o controle horizontal clássico entre os poderes e, portanto, a accountability 
horizontal na administração pública é de responsabilidade dos Tribunais de Contas (26 referentes os 
Estados da Federação, um do Distrito Federal, seis Tribunais de Município e o Tribunal de Contas da 
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2.2 A importância da Contabilidade Pública para o exercício da governança  

  

Alguns estudiosos destacam que há uma relação bem clara entre a contabilidade 

e o exercício dos princípios da governança pública, especialmente, com a 

accountability e a transparência. Contudo, essa relação é positiva apenas quando as 

informações contábeis apresentam um bom nível de qualidade.  

Nakagawa et al. (2007) afirma que a accountability é a razão de ser da 

contabilidade uma vez que as demonstrações financeiras são direcionadas pela 

necessidade de prestação de contas. Dado que a accountability é “a espinha dorsal 

da contabilidade”, não deve apresentar informações “inconsistentes e irracionais em 

relação aos fenômenos por ela observados, reconhecidos, mensurados e avaliados.” 

Assim sendo, o autor sintetiza da seguinte forma essa relação: 

Portanto, a accountability de uma organização tem início com a 
contabilização (bookeeping), ou seja, escrituração por partidas dobradas das 
atividades e das transações realizadas por ela e termina com as informações 
e as comunicações geradas pela Contabilidade (accounting) sobre o 
desempenho econômico-financeiro do negócio e suas consequências 
futuras, em termos de fluxos de caixa. Podemos dizer que a accountability é 
o que distingue a contabilidade de outros sistemas de informação. 
 

 Da mesma forma, Michener e Bersch (2013) salientam que o termo 

“transparência” encontrou seu primeiro nicho na Contabilidade nos anos 80, sendo 

necessário que haja qualidade da informação (inferibilidade). O PSC/IFAC (2000) 

corrobora com esse entendimento e ressalta a importância da qualidade dos relatórios 

financeiros e recomenda que a informação deve ser oportuna e confiável.  Mendes et 

al. (2014) complementa que a existência de inconsistências, independentemente de 

serem provenientes de erros mal-intencionados ou não, afetam a confiabilidade das 

informações contábeis dado que os relatórios financeiros podem não representar mais 

fielmente os fenômenos econômicos conforme deveria.  

Neste sentido, o Manual de contabilidade aplicada ao setor público (MCASP), 

define que para serem úteis e cumprirem seu objetivo de fornecer subsídios para fins 

de prestação de contas, responsabilização (accountability) e tomada de decisão, as 

                                                           
União). Essa função é exercida, entre outras formas, através da apreciação das contas prestadas 
anualmente pelos gestores do Poder Executivo, mediante a emissão de parecer prévio pelo TC, 
conforme determinado pela CF de 1988 (ARAÚJO E SILVA & MARIO, 2016; SILVA, 2014). 
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informações contábeis devem conter algumas características qualitativas, conforme 

apresentado na figura 2. Algumas dessas características serão utilizadas, como 

parâmetros de análise para avaliar a qualidade das informações financeiras proposta 

nesse estudo.  

 

 

 

Detalhadamente, essas características podem ser definidas da seguinte forma4: 

 

a) Relevância: as informações são úteis e relevantes quando influenciam as 

decisões econômicas dos usuários ao apresentar um valor confirmatório 

ou corretivo de expectativas anteriores (valor de feedback) ou fornecer 

aos usuários condições de fazer predições sobre o resultado de eventos 

futuros (valor preditivo). Além disso, a informação deve ser material, ou 

seja, sua omissão ou sua divulgação distorcida influência decisões dos 

usuários. 

                                                           
4 Conforme Dias e Vasconcelos (2015); Nascimento e Sanchez (2015). MCASP (2016); Resolução CFC 
1.374/11). 

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 

Q
ua

lit
at

iv
as

Fundamentais 

Relevância (i)

Valor de 
feedback

Valor       
preditivo

Materialidade

Representação Fidedigna 
(ii)

Completa

Neutra

Livre de Erro

Melhorias

Comparabilidade (iii)

Verificabilidade (iv)

Tempestividade (v)
Compreensibilidade (vi)

Figura 2: Características Qualitativas da Informação Contábil 
Fonte: Elaboração própria, a partir do MCASP e Resolução CFC 1.374/11. 
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b) Representação Fidedigna: a informação contábil é útil quando 

corresponde a representação fidedigna dos fenômenos econômicos e 

outros que se pretende representar. Para tal, ela deve ser completa (deve 

incluir todas as informações necessárias para compreensão do fenômeno 

retratado), neutra (desprovida de viés na seleção ou na apresentação) e 

livre de erro material.  

c) Comparabilidade: a informação deve possibilitar ao usuário realizar 

comparações da mesma entidade em períodos distintos, bem como com 

outras entidades. Para tanto, depende da uniformidade e consistência dos 

dados, ou seja, uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto 

de um período para outro considerando a mesma entidade, quanto para 

um único período entre entidades.  

d) Verificabilidade: a informação contida nas demonstrações contábeis ao 

ser verificada por dois observadores esclarecidos e independentes deve 

chegar a um consenso. Essa verificação pode ser direta (por exemplo, 

verificar um montante por meio da contagem de caixa) ou indireta (checar 

os dados de entrada do modelo, fórmula ou outra técnica e recalcular os 

resultados obtidos por meio da aplicação da mesma metodologia). 

e) Tempestividade: a informação deve estar disponível para tomadores de 

decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. A informação 

disponível mais rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo 

para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização 

(accountability). A ausência de tempestividade pode tornar a informação 

menos útil. 

f) Compreensibilidade: informação deve ser apresentada com clareza e 

concisão de modo a permitir que os usuários compreendam o seu 

significado. 

Em suma, a informação contábil-financeira para ser útil, deve ser relevante e 

representar com fidedignidade o que se propõe a representar, e sua utilidade é 

melhorada à medida que ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível 

(Resolução CFC 1.374/11). 
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No contexto  brasileiro, especialmente após a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) e a Lei de Acesso à Informação (LAI), a obrigação de divulgação periódica de 

relatórios contábeis-financeiros ganhou papel mais relevantes, haja vista o conjunto 

de sanções que dela resultam para os governantes que sonegarem informações sobre 

suas práticas, sendo considerado um avanço para processo de transparência fiscal e 

por conseguinte  para accountability do país (SACRAMENTO, 2005). Contudo, para 

haver efetividade neste processo as informações divulgadas devem estar corretas 

(BAIRRAL et al., 2012). 

O FMI, em seu Manual de Transparência Fiscal (2007), afirma que a 

transparência fiscal pressupõe a existência de um sistema contábil global e integrado 

que proporcione uma base confiável e fidedigna de informações para o 

acompanhamento das receitas, despesas, passivos e ativos. No que tange às políticas 

contábeis, essas devem satisfazer às normas de contabilidade geralmente aceitas. 

 Contudo, o FMI (2017 p.69) aponta que apesar das exigências trazidas pela 

LRF (art. 54 e 55), ainda existem deficiências no processo divulgação periódica das 

informações financeiras dos entes subnacionais. Segundo o órgão, nem todos os 

estados e municípios cumprem essa obrigatoriedade de publicação, sendo 

geralmente menos oportuna e abrangente do que informações sobre o governo 

central. Cita ainda que a falta de um conselho fiscal, conforme previsto na LRF, torna 

mais difícil garantir que a implementação de relatórios apropriados aos padrões e 

recomenda que seja desenvolvido um modelo que verifique a consistência das 

informações reportadas, mais especificamente relacionada as informações fiscais 

previstas na LRF. 

Nascimento e Sanchez (2015) apoiam esse entendimento ao afirmarem que os 

gestores governamentais muitas vezes não publicam todas as informações contábeis 

obrigatórias e nem sempre as publicam de maneira que o cidadão possa compreender 

e comparar. Isso decorre da preocupação que os gestores têm que a divulgação sobre 

seu desempenho na gestão possa prejudicar sua imagem junto ao cidadão (por 

exemplo, quando há o descumprimento de um limite constitucional ou legal de 

aplicação mínima de um determinado recurso), optando o gestor pela omissão de 

informações que julgue prejudicial.  
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Gomes (2018) complementa que esse problema tende a afetar também os 

pesquisadores da área de finanças públicas brasileira, pois muitos se deparam com a 

ausência de dados ou a falta de qualidade das informações declaradas por alguns 

municípios. Além disso, compromete a consolidação nacional e por esfera de governo 

das contas dos entes da Federação. 

Portanto, aplicando-se os conceitos teóricos aludidos acima, podemos sintetizar 

que:  os gestores públicos devem prestar contas de suas ações para os cidadãos de 

modo que esses tenham condições de avaliar o desempenho dos gestores e das 

políticas públicas sob sua gestão, sendo capazes de punir ou premiar esse 

desempenho e, consequentemente, exercer o controle social. Neste contexto, os 

relatórios financeiros se constituem como uma das ferramentas utilizadas nessa 

prestação de contas. Contudo, essas informações são capazes de permitir o controle 

social, somente se forem de qualidade (se apresentarem as características 

qualitativas), traduzindo-se em transparência efetiva e contribuindo para o exercício 

da accountability e, por conseguinte, boa governança do setor público.   

2.3 O papel da STN e do Siconfi na contabilidade pública brasileira 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) é o órgão central do Sistema de 

Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal, sendo a 

responsável pela consolidação das contas públicas brasileiras por meio da elaboração 

do Balanço do Setor Público Nacional (BSPN), conforme previsto no Art.º 51 da LRF5. 

Neste contexto, a STN desempenha um papel fundamental no sentido de aprimorar a 

qualidade das informações contábeis e fiscais dos estados e municípios brasileiros, 

logo, fortalecer os mecanismos de governança pública no país.  

                                                           
5 Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e 
por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua 
divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 
§ 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos 
seguintes prazos: 
I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril; 
II - Estados, até trinta e um de maio. 
§ 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja 
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de 
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária (LRF - LC 
nº 101 de 04 de maio de 2000) 



28 

 

 
 

Em parceria com Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a STN tem 

desenvolvido ações para promover o processo de convergência dos padrões 

contábeis brasileiros às normas internacionais de contabilidade, sendo responsável 

pelo MCASP. A adoção da nova contabilidade busca a maior padronização dos 

procedimentos contábeis, o que provoca um impacto sistemático na qualidade dessas 

informações.  

Além disso, a STN implementou, a partir de 2013, o Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) em substituição ao Sistema 

de Coleta de Dados Contábeis (SISTN). Essa nova ferramenta destinada ao 

recebimento de informações contábeis e financeiras de todas as esferas da 

administração pública brasileira para fins de elaboração do BSPN, permitiu melhorias 

tanto no processo de recebimentos das informações para fins de consolidação das 

contas públicas brasileiras como ampliou a transparência pública ao reunir todas as 

informações em um único sistema.  

 Dando continuidade ao processo de melhoria da qualidade da informação no 

setor público brasileiro, a STN está implantando a Matriz de Saldos Contábeis (MSC). 

Essa solução, integrante também do Siconfi, permite representar informações 

detalhadas extraídas diretamente da contabilidade do Ente, possibilitando a geração 

dos relatórios contábeis e fiscais (previstos na LRF) de maneira automática, reduzindo 

erros no preenchimento das declarações. Com isso, espera-se que a geração das 

informação contábil-fiscal seja mais consistente. 

Paralelamente, a STN também desenvolveu recentemente um trabalho de 

verificação e validação de informações contábeis e fiscais6, utilizando 56 (cinquenta e 

seis) regras de validação, estruturadas no escopo do modelo representado na figura 

3.  O resultado preliminar apontou que cerca de 85% dos Estados atenderam a mais 

de 90% das regras de validação estabelecidas, entre os municípios essa proporção 

foi inferior, atingindo 54,67% dos Municípios com população superior a 50 mil 

habitantes e 39,34% dos municípios menores. Esses resultados sugerem que os 

dados financeiros são melhores para entes de maior porte. Algumas dessas regras de 

                                                           
6 Trabalho apresentado no 26° Reunião da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos 
Fiscais da Federação (CTCONF), realizado em outubro de 2018.  
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validação serão utilizadas como parâmetro para o modelo desenvolvido nesta 

pesquisa, conforme será detalhado mais adiante. 

 

 

 

Adicionalmente, a STN assinou um acordo de parceria com os Tribunais de 

Contas (Acordo de Cooperação Técnica STN/IRB/ATRICON nº 001/2018) para 

conjugar esforços de melhoria na qualidade das informações contábeis no setor 

público. Esse acordo visa reduzir as divergências e duplicidades de dados e 

informações, além de promover harmonização dos conceitos e procedimentos entre 

os entes governamentais na aplicação de normas referentes à execução 

orçamentária, financeira e patrimonial. A STN ainda, por meio da Portaria STN nº 549 

de 7 de agosto de 2018, salientou, no parágrafo único do art. 15, que não dará a 

devida quitação do envio dos dados e, consequentemente, não consolidará no BSPN, 

informações contábeis dos entes púbicos em que for evidenciadas inconsistências 

relevantes. Deste modo, é possível argumentar a própria STN vem reconhecendo a 

existência de inconsistências nas prestações de contas e a necessidade de identificá-

las.   

Figura 3: Modelo de verificação e validação de informações contábeis e fiscais da STN 
Fonte: SNT, apresentação 26° CTCONF (2018). 
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2.4 As Demonstrações Financeiras aplicadas ao Setor Público Brasileiro 

No Brasil, as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)  

são compostas pelas demonstrações elencadas pela Lei nº 4320/19647, pela LRF, 

pela Lei nº 10.180/2001 (Sistema de Administração Financeira e de Contabilidade 

Federal), e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBCT 16) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo 

atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012 em consonância com os novos padrões da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as quais são (MACASP, 2016):  

a) Balanço Orçamentário (BO): é estruturado de forma a evidenciar a integração 

entre o planejamento e a execução orçamentária, tendo por finalidade evidenciar 

as receitas e despesas detalhadas em níveis relevantes de análise, demonstrando 

o resultado orçamentário. 

b) Balanço Financeiro (BF): demonstra a movimentação de disponibilidades da 

entidade no período a que se refere, evidenciando as receitas e despesas 

orçamentárias arrecadada, bem como recebimentos e os pagamentos 

extraorçamentários, conjugados com o saldo inicial e o saldo final das 

disponibilidades. 

c) Balanço Patrimonial (BP): é estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, 

tendo por finalidade evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação 

patrimonial da entidade pública. 

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (VP): evidencia as alterações 

verificadas no patrimônio líquido, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da VP 

tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público (PCASP), utilizando-se as classes tidas como variações patrimoniais 

diminutivas – VPD e variações patrimoniais aumentativas – VPA.  

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC): apresenta as entradas e saídas de 

caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, 

                                                           
7 Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
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tendo por finalidade evidenciar a capacidade da entidade em gerar caixa e 

equivalentes de caixa e a utilização de recursos próprios e de terceiros em suas 

atividades. 

 Para fins de consolidação das contas públicas e elaboração do BSPN, os 

municípios devem enviar ao Siconfi, o Balanço Anual até o dia 30/04, também 

denominada Demonstração das Contas Anuais (DCA). A DCA é composta apenas por 

parte das informações detalhadas anteriormente (BP, BO e VP). Os entes que não 

enviam a sua DCA ao Siconfi não participam da consolidação das contas para o 

BSPN. 

 Além dessas informações, a LRF determina ainda a publicação do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), que estabelece regras 

para a elaboração dos relatórios e anexos exigidos pela LRF, o  RREO deve ser 

elaborado e publicado pelo Poder Executivo até trinta dias após o encerramento de 

cada bimestre, sendo que os municípios com população inferior a 50 mil habitantes 

podem fazer a publicação de alguns relatórios que o compõem ao final de cada 

semestre. Já o RGF tem por objetivo demonstrar o cumprimento dos limites fiscais 

(dívida, despesa com pessoal, entre outros) e deve ser publicado até trinta dias após 

o encerramento de cada quadrimestre, sendo facultado aos municípios com menos 

de 50 mil habitantes o envio ao final de cada semestre. 

 Deste modo, observa-se que há um número bastante significativo de 

informações à disposição da sociedade, pois além da publicação no Siconfi, é comum 

que cada ente público também publique suas informações em seus sites eletrônicos 

ou portais de transparência.  
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2.5 Estudos Anteriores 

 

Na literatura poucos estudos se dedicaram avaliar a qualidade nas 

demonstrações financeiras como fator inerente à boa governança, especialmente no 

contexto das contas públicas brasileiras. De modo geral, os estudos se concentram 

na transparência fiscal, mas abordam, sobretudo, a questão da simples 

disponibilização dos dados, sem dar atenção ao conteúdo e qualidade das 

informações divulgadas. Assim, foram identificados apenas alguns estudos que 

tangenciam o tema de forma mais clara, conforme será exposto nesta sessão.  

Braga (2015) buscou avaliar o nível de convergência das demonstrações 

contábeis de 184 municípios pernambucanos (no exercício de 2014) às Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e o MCASP e o 

nível de consistência dessas informações. A autora considerou que a adoção da nova 

contabilidade permite a harmonização das normas e práticas contábeis, impactando 

positivamente a qualidade da informação contábil. Os resultados apontaram que o 

nível de convergência dos municípios analisados ainda é muito baixo e o tamanho do 

município exerce uma influência positiva no nível de convergência alcançado, mas o 

IDH apresenta uma influência negativa. Foi analisada ainda a correlação com a 

arrecadação própria e com o PIB regional, mas não foram encontrados resultados 

estatisticamente significantes dessas variáveis.  

O estudo de Braga (2015) foi utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco (TCE-PE) na criação do Índice de Convergência e Consistência dos 

Municípios de Pernambuco (ICCpe)8. Esse índice vem sendo monitorado e publicado, 

anualmente, pelo TCE-PE como forma de aprimorar a qualidade das informações 

financeiras disponibilizados ao controle externo e à sociedade. 

Filho et al. (2018) investigou se a consistência e a convergência contábil, medido 

pelo ICCpe, são relevantes para a transparência na administração pública nos 

municípios do Estado de Pernambuco, aferida pelo Índice de Transparência Municipal 

(ITM/PE), também do TCE-PE. Por meio de um modelo econométrico, o estudo 

                                                           
8 O ICCpe pode ser consultado através do site do TCE-PE (https://www.tce.pe.gov.br/iccpe/) 
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apontou que não se regista uma relação estatisticamente significativa entre o ITM/PE 

e o ICCpe. Foi encontrado relação positiva e estatisticamente significativa para 

apenas duas variáveis (PIB e tamanho da população), indicando que quanto maior for 

o PIB e a população mais transparentes serão os munícipios. 

Nascimento e Sanchez (2015) avaliaram o nível de comparabilidade, uma das 

características qualitativas, das informações obrigatórias disponibilizadas na internet 

pelos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista nos anos de 2010 a 

2012, como forma de redução da assimetria informacional. O estudo considerou 

apenas a disponibilidade das informações como requisito para atender a 

comparabilidade entre os anos, não fazendo alusão sobre o conteúdo ou qualidade 

das informações divulgadas. Ainda assim, apontou que há baixo nível de 

comparabilidade das informações nos municípios analisados.  

Paiva e Zuccolotto (2009) se propuseram a medir o nível de transparência fiscal 

de uma amostra de 275 municípios do Estado de Minas Gerais, por meio do Índice de 

Transparência Fiscal do Município elaborado pelos autores. Esse índice   buscou 

avaliar a divulgação de informações econômicas, sociais e políticas desses municípios 

em meios eletrônicos de acesso público. Os resultados mostraram que 75,27% dos 

municípios pesquisados não eram transparentes, o que evidenciava alto grau de 

assimetria informacional entre os governos municipais e os cidadãos locais.   

Gomes (2018) elaborou o Índice de Qualidade da Informação da Execução 

Orçamentaria Municipal (IQIEOM) para medir o nível de qualidade das informações 

municípios como condição necessária para alcançar a transparência efetiva. Esse 

índice foi aplicado aos 5.558 municípios brasileiros entre os anos de 2003 a 2015. O 

estudo demonstrou que poucos municípios alcançaram o nível máximo de qualidade, 

mas a grande maioria apresentou uma boa qualidade das informações de execução 

orçamentária. Além disso, apresentou evidências que há uma redução na qualidade 

dessas informações nos anos eleitorais, assim como uma melhora na qualidade nas 

prefeituras governadas por mulheres e onde os prefeitos possuem Ensino Superior 

completo.  

Dias e Vasconcelos (2015) verificaram a percepção dos Conselheiros Municipais 

do Recife a respeito da utilidade da informação contábil para o exercício do Controle 

Social, levando em consideração as características qualitativas da informação contábil 
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(compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade). Com base numa 

amostra composta por 51 respondentes, o estudo concluiu que os conselheiros 

municipais não percebem todos os requisitos qualitativos necessários para que a 

informação seja considerada útil. 

Por fim, conforme afirmado por Mendes et al. (2014), os estudos normalmente 

ignoram dados inconsistentes, removendo ou substituindo-os. Em seu estudo, 

Mendes et al. (2014) propôs um modelo de insolvência que leva em consideração a 

ocorrência de inconsistências como uma variável para dificuldades financeira, sendo 

a primeira tentativa neste sentido. 
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3. METODOLOGIA 

 

  Para a consecução dos objetivos estabelecidos no presente estudo foi realizada 

uma pesquisa de caráter exploratória e descritiva, através da análise das 

demonstrações financeiras divulgadas pelos 5.569 municípios no Siconfi, no período 

compreendido entre 2015 e 2017, visando atestar o nível de consistência das 

informações apresentadas nesses relatórios. 

Foram analisadas os DCA, os RGF do 3º quadrimestre (ou 2º semestre) e os 

RREO do 6º bimestre, conforme detalhado no quadro 1, de todos os municípios que 

disponibilizaram essas informações no Siconfi. 

Quanto ao período de análise foi escolhido 2015 como exercício inicial por dois 

motivos. O primeiro devido ao início em 2014 da obrigatoriedade na divulgação das 

demonstrações contábeis no novo padrão de contabilidade estabelecido nas NBCASP 

e MCASP e, portanto, espera-se que a partir 2015 haja maior uniformização e 

adequação a esse novo padrão, o que tende a facilitar a análise comparativa entre os 

anos. Concomitantemente, em 2015, as informações referentes ao RGF e RREO 

passaram a ser homologadas pelo Siconfi e no formato semelhante à DCA. Até 2014, 

essas informações eram homologadas no SISTN, operacionalizado pela Caixa 

Econômica Federal e descontinuado pela STN no início de 2015. O ano de 2017 foi 

escolhido por ser o último exercício com dados disponíveis no Siconfi. 

Para os exercícios de 2015 e 2016, foram coletadas as informações 

homologadas até 05/11/2017 e para o exercício de 2017 as informações homologadas 

até 18/11/18. Isso é relevante, pois caso algum município tenha homologado ou 

retificado os dados após tais datas, o estudo pode identificar inconsistências que, 

eventualmente, podem ter sido saneadas posteriormente. Contudo, o envio dos dados 

após o encerramento do prazo previsto em lei já pode ser caracterizado como uma 

falha de transparência e accountability.   
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Classificação Fonte Tipo do Relatório  Tabela 

Informações 

contábeis 

Demonstração 

das Contas 

Anuais – DCA 

1 - Balanço Patrimonial (BP)  DCA-Anexo I-AB 

2 - Balanço Orçamentário Receitas 

(RO) 

DCA-Anexo I-C 

3 - Balanço Orçamentário Despesas 

(DO) 

DCA-Anexo I-D 

4 - Despesas por Função (DF)  DCA-Anexo I-E 

5 - Demonstrativo das Variações 

Patrimoniais (VP) 

DCA-Anexo I-G 

Informações 

fiscais  

Relatório de 

Gestão Fiscal 

– RGF                

6 - Demonstrativo da Despesa com 

Pessoal (DP) 

RGF-Anexo 01 

7 - Demonstrativo da Dívida 

Consolidada Líquida (DCL) 

RGF-Anexo 02 

Informações 

orçamentárias  

Relatório 

Resumido de 

Execução 

Orçamentária 

– RREO  

8 - Balanço Orçamentário Receita 

Orçamentária (BORO) 
RREO-Anexo 01 

9 - Balanço Orçamentário Despesa 

Orçamentária (BODO) 

10 - Demonstrativo da Execução de 

Despesas por Função (DEDF) 
RREO-Anexo 02 

11 - Demonstrativo da Receita 

Corrente Líquida (RCL) 

RREO-Anexo 03 

12 - Demonstrativo do Resultado 

Nominal Dívida Fiscal Líquida 

(DRNDFL) 

RREO-Anexo 05 

Quadro 1: Lista de Relatórios Utilizados 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Desta forma, buscando-se desenvolver uma ferramenta que permita identificar 

possíveis inconsistências nos dados financeiros que impactem na transparência 

efetiva dos municípios e na accountability do setor público, o trabalho foi estruturado 

em duas etapas: a construção da base de dados e o modelo de análise das 

inconsistências.   
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3.1 Construção da Base de Dados 

 
Uma etapa fundamental da pesquisa foi a construção da base de dados já que 

os dados necessários estão disponíveis de modo desagregado e há mudanças no 

plano de contas ao longo dos anos, constituindo-se em uma dificuldade da pesquisa 

e uma fragilidade do ponto de vista de transparência e accountability. Esta sessão, 

portanto, visa apresentar uma síntese dos principais tratamentos, dificuldades e 

limitações da base de dados construída.  

 

3.2.1 Origem e características dos dados   

 

Como já mencionado foram utilizados dados secundários disponíveis no Siconfi. 

Atualmente, esse sistema é a única base de dados de natureza fiscal, contábil e 

financeira que abrange todos os entes públicos brasileiros. Contudo, sua interface 

com o usuário ainda não permite a manipulação e geração de relatórios a partir de 

seus dados, algo que se almeja com a implementação da MSC.  

Desta forma, o usuário tem à disposição duas formas de consulta: i) Consultar 

Declarações - consulta individual, onde acessa todas as declarações por ente público 

selecionado, nos formatos PDF (Portable Document Format), XLS (Microsoft Excel 

File Format) ou XBRL (eXtensible Business Reporting Language); ou ii) Consultar 

Finbra - consulta conjunta, onde acessa os relatórios desagregados por tabelas em 

formato CSV (Comma-Separated Values), mas de todos os entes públicos de uma 

mesma esfera. Ambas as formas, estão disponíveis por exercício contábil (ou período 

estabelecido na legislação) e por poder (executivo, legislativo e judiciário).  

Para a presente pesquisa, como a intenção foi analisar todo o conjunto de 

municípios brasileiros, a segunda forma de consulta foi preferida e optou-se por 

trabalhar apenas com informações do Poder Executivo. Ressalta-se que a distinção 

de poderes é relevante apenas para o RGF, pois nos demais relatórios, apesar de 

estar classificado como informação do Poder Executivo, são apresentados dados 

consolidados do ente público analisado.  
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Com exceção do RGF que possui uma coluna adicional para o Poder, os demais 

relatórios estão apresentados em seis colunas de categorias de informação e os 

municípios são apresentados por linha, como disposto no quadro 2. 

 

Exercício:  
      

Escopo:  
      

Tabela:  
      

Instituição Cod.IBGE UF População Coluna Conta Valor 
 
Quadro 2: Estrutura das Informações Finbra  
Fonte: Elaboração Própria a partir do Siconfi/Finbra 

 

A DCA está dividida em sete anexos contendo uma tabela cada um (anual), 

sendo o demonstrativo com maior uniformidade entre os anos, tanto na estrutura como 

nomenclatura de contas, sendo o único a apresentar um plano de contas contábil 

definido (patrimonial e orçamentário). O RREO está dividido em sete anexos, mas a 

quantidade de tabelas varia entre os anexos e entre os anos, chegando a um total de 

23 (vinte e três) tabelas em 2017 (por bimestre). O RGF, por sua vez, contém cinco 

anexos, com número de tabelas também variando entre os anexos e os anos, 

passando de 13 (treze) tabelas em 2015 para 7 (sete) em 2017, com um diferencial, 

no caso do RGF temos duas formas de consulta,  uma semestral9 para municípios de 

menor porte, caso optem por isso, e outra quadrimestral para os municípios de maior 

porte. Tanto o RREO e RGF não possuem um plano de contas com numerações de 

contas, apresentam apenas os nomes das contas e há variação entre os anos. Como 

a intenção da pesquisa foi analisar dados anualizados, foram selecionados apenas os 

relatórios do último período de cada ano. 

 

                                                           
9 O art. 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF prevê que municípios com população inferior a 
50 mil habitantes podem optar por encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal – RGF semestralmente 
(para os demais municípios a periodicidade é quadrimestral) e encaminhar o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – RREO dotado de conteúdo diferenciado dos demais municípios (somente 
com Balanço Orçamentário e Demonstrativo das Despesas por Função/Subjunção nos 1°, 2°, 4° e 5° 
bimestres). 
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3.2.2 Composição da Base e tratamento dos dados  

 

Embora a intenção inicial da pesquisa fosse montar uma base consolidada de 

todas as informações disponíveis no Siconfi, em decorrência da elevada quantidade 

de dados e a pouca uniformidade entre eles, especialmente do RREO e RGF, que 

exigiria um esforço demasiado no tratamento das informações, para a presente 

pesquisa foi reduzido o escopo dessa base. Deste modo, optou-se por utilizar apenas 

as informações detalhadas anteriormente no quadro 1, sendo que no caso do RREO 

e RGF, foram selecionadas apenas as contas utilizadas para análise dos indicadores 

de inconsciência.  

Para esta etapa da pesquisa, foi necessária a escolha de uma ferramenta que 

permitisse a modelagem e armazenamento dos dados coletados através do Siconfi. 

Das alternativas disponíveis, optou-se pela utilização do software estatístico R dado 

que é um software livre, o que permite que, uma vez disponível o código fonte, outros 

pesquisadores também possam ter acesso a base de dados final. Assim, a base final 

contemplou a totalidade de dados da DCA e dados parciais do RREO e RGF, todos 

anualizados, totalizando 11.028.803 observações.  

Como haviam diversas contas com a mesma nomenclatura, foi necessário criar 

uma chave primária que permitisse a identificação de cada registro da base de modo 

a garantir sua unicidade. Em síntese, essa chave foi estruturada da seguinte forma: 

número da conta ou nome_tipo do relatório_diferenciação coluna (quando 

necessário):  

i) Para as contas do Balaço Patrimonial (BP) e Variação Patrimonial (VP) que 

apresentam um único número para cada conta no mesmo relatório, foi utilizado 

apenas o número e o tipo de relatório: Ex. 1.0.0.0.0.00.00_BP, referindo-se a conta 

de Ativo do BP.  

ii) Para os demais relatórios, como haviam subdivisões de uma mesma conta, 

detalhada na coluna “Coluna” (quando 2), além do número e tipo de relatório, foi 

necessário especificar a subdivisão: Ex. 1.0.0.0.00.00.00_RO_Receitas Brutas 

Realizadas, referindo-se a conta de Receita Corrente do relatório de Receitas 

Orçamentárias (RO). Nota-se que além de apresentar o mesmo número da conta do 

ativo, havendo necessidade de distinção do tipo de relatório, essa conta também 
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apresenta quatro subdivisões (Receitas Brutas Realizadas, Deduções - 

Transferências Constitucionais, Deduções - FUNDEB, Outras Deduções da Receita) 

no mesmo demonstrativo.  

Em resumo os processos para a constituição da base seguiram o seguinte fluxo 

(figura 4):  

 

3.2.3 Principais limitações e dificuldades   

 

Há inúmeros fatores que podem causar problemas para a construção de uma 

base de dados, entre eles, o mais relevante para a presente pesquisa foi a falta de 

uniformidade observada nos dados de entrada, tanto no formato das contas entre os 

anos como a mudança na estrutura de apresentação, especialmente, nos dados 

relacionados ao RREO e RGF. Essa falta de padronização compromete a qualidade 

da base e necessitou ser mapeada e tratada. 

Deste modo, a padronização se deu por meio da criação da chave primária 

conforme mencionado na sessão anterior. Contudo, cabe elencar algumas das 

principais limitações e tratamentos não solucionados por essa identificação: 

 

Coleta dos dados 
Siconfi/Finbra

Importação 
individual dos 

documentos para o 
Software R

Tratamento e 
transformação de 
cada documento 
para o formato R 

Consolidação de 
todos os 

documentos em 
um única base

Criação do 
Cadastro das 

Entidades

Criação da Chave 
Primária 

Base de Dados 
Final

Figura 4:  Fluxograma Resumido da Criação da Base de Dados 
Fonte: Elaboração própria. 
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a) Contas Patrimoniais: embora haja um número de conta definido no plano de 

contas que deveria ser único, em 2017, foram incluídas duas novas contas que 

apresentam o mesmo número já existente no demonstrativo BP 

(2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante – Financeiro/ 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo 

Não Circulante – Financeiro). Como essa característica foi identificada somente 

na fase de cálculo dos indicadores, foi mantida essa duplicidade na base, 

sendo tratado apenas para o cálculo dos indicadores. Sugere-se, para futuras 

pesquisas, que a chave primária do BP seja criada levando em consideração o 

nome da conta além da numeração de modo a diferenciar possíveis 

numerações repetidas.  

b) Número de colunas e periodicidade do RGF: esse demonstrativo é o único 

a apresentar um número de colunas diferentes, para facilitar a construção da 

base, optou-se por considerar apenas as informações destacadas como do 

Poder Executivo, sendo descartada a coluna referente ao Poder. Além disso, 

como já mencionado, parte dos relatórios estavam com periodicidade semestral 

e outra parte quadrimestral, para uniformizar o nome e facilitar o cálculo dos 

indicadores, as informações foram padronizadas como quadrimestral.  

c) Mudanças na quantidade de tabelas do RGF e RREO: como mencionado 

anteriormente, esses relatórios apresentaram mudanças no número de tabelas 

entre os anos, portanto, houve alteração no formato de apresentação. Tendo 

em vista que a constituição da base utilizou apenas dados parciais, ou seja, 

somente as contas necessárias para os indicadores, esse problema teve 

impacto irrelevante na pesquisa, sendo um ponto de atenção para futuras 

pesquisas que almejem trabalhar com a totalidade dos dados. 

d) Mudança no nome das contas: talvez a maior dificuldade encontrada foi a 

falta de uniformidade no nome das contas disponíveis. Alguns exemplos: 

i) No relatório DF, nos exercícios de 2015 e 2016, as contas 

“Despesas (Exceto Intraorçamentárias)” e “Despesas 

Intraorçamentárias)” apresentam parênteses, mas em 2017, os 

parênteses são eliminados do nome da conta.  
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ii) Nos relatórios DF e DO, uma das subdivisões (Inscrição de RP Não 

Processados e Inscrição de RP Processados Inscrição) abrevia 

“RP” em 2015 e 2016, mas utiliza “Restos a Pagar” em 2017.  

iii) No relatório DP, a subdivisão da despesa apresenta nomes 

diferentes entre os municípios em 2015, alguns utilizam 

“DESPESAS LIQUIDADAS (a)”, outros apenas “LIQUIDADAS (a)”. 

                    

e) Mudança no nome dos municípios: além da mudança no nome das contas, 

foi identificado ainda mudanças no nome ou grafia do nome. Por exemplo, o 

Município de Serra Caiada – RN, originalmente chamado de Presidente 

Kubitschek, teve seu nome alterado em 2012, mas ainda consta no Siconfi os 

dois nomes para o mesmo código do IBGE. Esse problema representou baixo 

impacto, pois foi utilizado o código do IBGE como identificador dos municípios.  

    

 Ressalta-se que foram tratados apenas os problemas identificados na 

nomenclatura de contas que foram utilizadas para o cálculo dos indicadores de 

inconsistências de modo a eliminar possíveis duplicações e, consequentes, distorções 

nos resultados dos indicadores. Sendo necessário outros tratamentos para futuras 

pesquisas que almejem utilizar outras contas não utilizadas no presente estudo.  

3.2 Premissas do Modelo de Análise  

Para a avaliação do nível de consistência das demonstrações contábeis e 

financeiras dos municípios foi desenvolvido um modelo baseado em três dimensões 

de análise, estruturadas dentro do escopo conceitual de três das seis características 

qualitativas, conforme apresentado na figura 5.  

Optou-se por não avaliar as demais características qualitativas, pois pressupõe 

que essas informações já apresentem a característica da relevância dado são 

utilizadas para a consolidação das contas públicas que influenciam decisões 

econômicas. A tempestividade é avaliada indiretamente uma vez que aqueles que não 

enviaram dados ao Siconfi no momento oportuno, acabarão sendo prejudicados na 

presente análise pela inexistência dos dados. Quanto à compreensividade, como se 
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trata de um trabalho ligado à área de contabilidade espera-se que a informação seja 

compreendida pelo público-alvo a quem se destina. 

 

 

Cada dimensão foi dividida em dois quesitos de avaliação formados por um 

conjunto indicadores utilizados para identificar as inconsistências, cuja estrutura é 

apresentada na tabela 1.  

Foram definidos um total de 80 indicadores que estão detalhados na seção 3.2.1. 

Para cada indicador foi atribuído uma nota 0 (zero) quando não atendeu ao critério 

estabelecido pelo indicador ou se não houve informação disponível, ou seja, quando 

os dados apresentaram inconsistência ou foram ausentes, e nota 1 (um) quando 

atendeu ao critério. Todos os indicadores foram calculados pelo Software R utilizando 

a base de dados final exposta na sessão anterior.   

 

 

 

 

 

D1:  
Representação 

Fidedigna

D2: 
Verificabilidade

D3: 
Comparabilidade     

Figura 5: Dimensões do Nível de Consistência 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 1 - Critérios para apuração do Nível de Consistência das Informações 

Financeiras dos Municípios 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao término da avaliação de cada indicador para cada município, os escores 

foram calculados, seguindo a metodologia adaptada de Braga (2015), por intermédio 

da equação (1) que representa o somatório da pontuação de todos os quesitos por 

ano para cada município.  

 

 

 

 

 

Critérios de Análise Quantidade 

indicadores 

Pontuação 

Máxima 

(NCA/NCT*) 

D1:  Representação Fidedigna   

1- Disponibilidade das demonstrações 

obrigatórias   

3 3,75 

2- Contas obrigatórias com saldo positivo  40 50 

D2: Verificabilidade   

3- Conferência de somatório de contas sintéticas 

e analíticas  

8 10 

4- Equivalência de valores  5 6,25 

D3: Comparabilidade        

5- Cross-check entre os Demonstrativos 12 15 

6- Adequação aos normativos (MCASP/MDF) e à 

legislação  

12 15 

TOTAL 80 100 

* NCA/ NCT = Nível de Consistência Anual/ Nível de 

Consistência Total nos três exercícios analisados  
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Equação 1 – Pontuação por ano 

(1) 

𝑆  =  𝑞  

                           

Onde: 

Sm: somatório de pontos obtidos por cada município (m) 

n: número de quesitos  

qim: pontuação de cada quesito (i) representada pelo somatório dos pontos adquiridos 

pelos respectivos indicadores dos quesitos por cada município (m)  

 

Verificada a pontuação obtida por ano para cada município, analisou-se o Nível 

de Consistência Anual (NCAm) alcançado por cada Município através da equação (2), 

de modo a permitir uma pontuação com variação de 0 a 100: 

                                        

Equação 2 – Nível de Consistência Anual            

                                                                                                                                   (2) 

𝑁𝐶𝐴  =
𝑆

𝑇
× 100  

 

 

Onde: 

NCAm: Nível de Convergência Anual do Município (m)  

Sm: somatório de pontos obtidos por cada município (m) 

T: total de indicadores por ano 

 

Por fim, analisou-se o Nível de Consistência Total (NCTm) alcançado por cada 

Município através da equação (3) que representa a média de todos os anos para cada 

município: 
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 Equação 3 – Nível de Consistência Total               

 (3) 

𝑁𝐶𝑇  =  
1

𝑘
𝑁𝐶𝐴  

 

 

Onde: 

NCTm: Nível de Convergência Total nos exercícios analisados do Município (m) 

NCAm: Nível de Convergência Anual do Município (m) 

t: indica o ano  

k: número máximo de anos 

 

 

Deste modo, foi estipulado ao NCAm e ao NCTm pontuação máxima de 100 

pontos, sendo considerado mais consistentes os dados dos municípios quanto maior 

a sua pontuação no NCAm ou NCTm.  

Com base nos resultados obtidos foram aplicadas técnicas de estatísticas 

descritivas como forma de agrupar os dados e melhor analisar os resultados. Dentre 

essas técnicas, foi elaborada distribuição de frequência na qual se apurou as 

frequências absoluta dos resultados tanto anual como do NCT apurados nos 

municípios por intervalos de pontuação e a frequência e evolução por tipo de 

inconsistência.  

Além disso, depois de calculado o NCT, para tentar entender quais fatores 

externos podem influenciar o nível de consistência alcançado pelos municípios, foram 

testadas, por meio do software estatístico Stata, algumas variáveis explicativas 

através de uma regressão linear múltipla, utilizando-se o nível de significância de 10% 

para análise dos resultados.  

 Neste caso, para essa verificação foram utilizadas as variáveis reunidas no 

quadro 3: 
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Logo, a regressão foi estimada conforme equação 4: 

 

                                                           
10 Os dados de população e PIB foram extraídos do sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e referem-se à 2016, último ano com dados disponíveis. O IDHM refere-se à 2010, 
último dado disponível, obtido do censo demográfico de 2010 por meio da plataforma Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. A arrecadação tributária refere-se à 2016, foi extraída do Siconfi. 
11 Com exceção do IDHM, as demais variáveis independentes foram transformadas em logaritmo 
natural (ln). Conforme apontado por Wooldridge (2006), em econometria é normalmente utilizado 
logaritmos naturais para grandes valores inteiros (Ex. população, PIB, entre outros) que geralmente 
tem suas observações afastando-se da distribuição normal, pressuposto para qualquer análise 
paramétrica, deste modo, a transformação de dados em logaritmos visa tornar a distribuição de 
frequências dos valores parecido com a distribuição normal ou, pelo menos, torná-la simétrica. 
  

Variável Descrição10 

Variável 

dependente 
NCT Nível de Consistência Total apurado pelo modelo 

Variável 

independente 

Arrecadação de 

impostos per 

capita 

(ln_ARRECpc)11 

Arrecadação tributária municipal dividida pela 

população do município. Representa o quanto a 

prefeitura consegue coletar de impostos por 

habitante. Pode ser considerada como uma medida 

de autossuficiência econômica, ou seja, os recursos 

que municípios têm para gastar com cada habitante. 

PIB per capita, 

excluída a 

Arrecadação 

(ln_TIGpc)  

Produto Interno Bruto (PIB) do município menos sua 

arrecadação tributária, dividido pela população. 

Medida de riqueza per capita gerada no Município, 

mas que não é tributada pela prefeitura.  

IDHM 

Índice de desenvolvimento humano do município. 

Medida de qualidade e bem-estar da população, 

pode ser considerada como o retorno dos valores 

arrecadados pelo município, ou seja, medida do 

desempenho e organização da prefeitura.   

Tamanho 

(ln_TAM) 

Número de habitantes do município. Medida de 

porte populacional.  

Quadro 3:  Sumário das Variáveis 
Fonte: Elaboração própria. 
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Equação 4 – Análise de Regressão             

 (4) 

𝑁𝐶𝑇 =  𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛_ARRECpc + 𝛽2𝑙𝑛_TIGpc + 𝛽3IDHM + 𝛽4𝑙𝑛_TAM + 𝜀 

 

Onde: 

NCT: Nível de Convergência Total nos exercícios analisados 

α: intercepto da reta 

β: coeficientes angulares 

ԑ: termo de erro 

3.2.1 Detalhamento dos Indicadores  

 

O indicadores propostos foram inspirados nos modelos desenvolvidos por 

Braga (2015), Nascimento e Sanchez (2015), Gomes (2018) e pela Secretária do 

Tesouro Nacional (STN)12, e baseados, sobretudo, nos manuais de contabilidade 

aplicada ao setor pública (MCASP/ MDE/ PIPCP) e legislações pertinentes ao tema 

(Lei 4.320/64 e LRF), e serão melhor detalhados nesta seção e no Apêndice A.  

 

D1:  Representação Fidedigna (completa) 

 

A representação fidedigna de uma informação é uma característica fundamental 

e pressupõe que ela deva ser completa, ou seja, contemple todas as informações 

necessárias para compreensão do fenômeno retratado. Neste sentido, o MCASP 

determina que as demonstrações contábeis devem fornecer informações sobre as 

receitas, despesas, ativos, passivos e o patrimônio líquido de modo a possibilitar o 

exercício da cidadania no processo de fiscalização da arrecadação das receitas e da 

execução das despesas, bem como o efetivo controle social sobre as contas públicas.  

Portanto, para avaliar essa dimensão foram definidos um total de 43 (quarenta e 

três) indicadores, detalhados nos quadros 4 e 5. O primeiro quesito (q1) buscou avaliar 

a disponibilidade das demonstrações obrigatórias no Siconfi, considerando somente 

                                                           
12 Alguns indicadores utilizados na presente pesquisa (17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 37, 55, 79 
e 80)   foram baseados no trabalho já desenvolvido pela STN. 
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aptos os relatórios que apresentassem dados válidos, ou seja, aqueles cujas 

principais contas tivessem saldos diferentes de zero.   

 

 
 
Quadro 4: Disponibilidade das demonstrações obrigatórias (q1) 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 

O segundo quesito (q2) buscou para avaliar o saldo de contas contábeis, que 

segundo fundamentos presentes nos manuais contábeis não podem admitir valores 

iguais ou inferiores a zero, pois supõe-se que se zerados esses valores podem ter 

sido registrados em outras contas ou simplesmente não foram registrados, o que, em 

ambos os casos, implica em problemas sérios de confiabilidade das informações 

prestadas. 

Coluna1 Indicador Critério
1 Disponibilidade do DCA no Siconfi Homologou o DCA com dados válidos?

2 Disponibilidade do RREO no Siconfi Homologou o RREO com dados válidos?

3 Disponibilidade do RGF no Siconfi Homologou o RGF com dados válidos?
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D2:  Verificabilidade 

 

A verificação das informações contidas nas demonstrações contábeis pode ser 

realizada por meio de diversas técnicas comuns em auditorias, como por exemplo, o 

exame físico para certificar a existência do item examinado (contagem de caixa, de 

n+A10:G42A10:G43G12A10:G36A10:G44A10:G43A10:G44A10:G45A10:G43Indicador Critério
4 Ativo Positivo Ativo > 0
5 Ativo Circulante Positivo Ativo Circulante > 0
6 Ativo Não Circulante Positivo Ativo não Circulante > 0
7 Passivo e PL Positivo Passivo e Patrimônio Líquido > 0
8 Passivo Circulante Positivo Passivo Circulante > 0
9 Passivo Não Circulante Positivo Passivo não-Circulante > 0
10 Patrimônio diferente de zero Patrimônio Liquido ≠ 0
11 Ativo Financeiro Positivo Ativo Financeiro > 0
12 Ativo Permanente Positivo Ativo Permanente > 0
13 Passivo Financeiro Positivo Passivo Financeiro > 0
14 Passivo Permanente Positivo Passivo Permanente > 0
15 VPD Positiva Variação Patrimonial Diminutiva - VPD > 0
16 VPA Posittiva Variação Patrimonial Aumentativa - VPA > 0
17 VPA Fundeb Positiva VPA Fundeb > 0
18 VPD Fundeb Posittiva VPD Fundeb > 0
19 Total Receitas Positiva Total Receitas > 0
20 Receitas Correntes Positiva Receitas Correntes > 0
21 Receita de Tributos Positiva Receita de Tributos > 0
22 Receita de IR na Fonte Positiva Receita de Imposto de Renda Retido na Fonte > 0
23 Receita de Transferências Correntes Positiva Receita de Transferências Correntes > 0
24 Cota-Parte do FPM Positiva Cota-Parte do FPM  > 0
25 Deduções da receita para Fundeb Positiva Deduções da receita para formação do Fundeb > 0
26 Receita Orçamentária do Fundeb Positiva Receita Orçamentária do Fundeb > 0
27 Total Despesa empenhada Positiva Total Despesa empenhada > 0
28 Total Despesa Liquidada Positiva Total Despesa liquidada > 0
29 Total Despesa Paga Positiva Total Despesa paga > 0
30 Despesas correntes Positiva (empenhada) Despesas correntes > 0
31 Despesa de pessoal Positiva (empenhada) Despesa de pessoal > 0
32 Despesa de custeio Positiva (empenhada) Despesa de custeio > 0
33 Receitas Prevista Positiva Receitas (Exceto Intra-Orçamentária) prevista > 0
34 Receitas Realizada Positiva Receitas (Exceto Intra-Orçamentária) realizada > 0
35 Despesas Dotação Positiva Despesas (Exceto Intra-Orçamentária) dotação > 0
36 Despesas Empenhadas Positiva Despesas (Exceto Intra-Orçamentária) empenhada > 0
37 Despesa por Função (LRF) Positiva Despesas (Exceto Intra-Orçamentária) por função > 0
38 Despesa Legislativa Positiva Despesas por função (01 - Legislativa) > 0
39 Despesa Saúde Positiva Despesas por função (10 - Saúde) > 0
40 Despesa Educação Positiva Despesas por função (12 - Educação) > 0
41 RCL Positiva Receita Corrente Líquida > 0
42 Despesa Pessoal Bruta Executivo Positiva Despesa Bruta com Pessoal do Executivo > 0
43 Despesa Pessoal Líquida Executivo Positiva Despesa Líquida com Pessoal do Executivo > 0

Quadro 5: Contas obrigatórias com saldo positivo (q2) 
Fonte: Elaboração Própria 
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estoque), o exame dos documentos originais (notas fiscais, extratos bancários), entre 

outros procedimentos. Contudo, em função da limitação de dados da presente 

pesquisa, o foco ficará restrito apenas à conferência dos cálculos que podem revelar 

erros e distorções nas demonstrações contábeis.   

Essa conferência foi realizada por meio de conferência da exatidão aritmética 

dos saldos de contas sintéticas e analíticas de acordo com indicadores apresentados 

no quadro 6, e da equivalência de valores conforme demonstrado no quadro 7.  

 

 

 

 

 

D3: Comparabilidade 

 

A comparabilidade pressupõe que o usuário possa realizar comparações do 

mesmo município em períodos distintos ou com outros municípios.  

No caso específico do setor público, por determinação da LRF, todos os entes 

públicos devem encaminhar as contas contábeis do exercício anterior (DCA) à União 

para que esta promova a consolidação em nível nacional, além dos relatórios fiscais 

(RREO e RGF) que possuem periodicidade quadrimestral e bimestral, 

n Indicador Critério
44 Somatório Ativo Ativo = Ativo Circulante + Ativo não Circulante
45 Somatório Passivo e PL Passivo e Patrimônio Líquido = Passivo Circulante + Passivo não Circulante + Patrimônio Líquido
46 Somatório Receita Total Total Receitas brutas realizadas = Receita Corrente + Receita de Capital + Receita Intra
47 Somatório Receita Corrente Receitas Correntes brutas realizadas = Σ contas de receitas correntes brutas realizadas
48 Somatório Receita de Capital Receitas de Capital brutas realizadas = Σ contas de receitas de capital brutas realizadas
49 Somatório Despesa Total Total Despesas empenhadas = Despesa Corrente + Despesa de Capital
50 Somatório Despesa Corrente Despesas Correntes empenhadas = Σ contas de despesa corrente empenhada
51 Somatório Despesa de Capital Despesas de Capital empenhadas = Σ contas de despesa de capital empenhada

n Indicador Critério
52 Equilíbrio Patrimonial Ativo = Passivo e Patrimônio Líquido
53 Despesa Empenhada e Liquidada Total de Despesa empenhada  >= Total de Despesa Liquidada
54 Despesa Liquidada e Paga Total de Despesa Liquidada  >= Total de Despesa Paga
55 Receitas Brutas e deduções Receitas Brutas Realizadas >= Σ  Deduções 
56 Resultado Patrimonial Resultado Patrimonial do Período = VPA - VPD

Quadro 6:  Conferência de somatório de contas sintéticas e analíticas (q3) 
Fonte: Elaboração Própria 

Quadro 7:  Equivalência de valores (q4) 
Fonte: Elaboração Própria 
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respectivamente. Desta forma, já que os dados referentes à DCA possuem 

periodicidade anual que se equivalem ao último período tanto do RGF (3º trimestre) 

como do RREO (6º bimestre), esses relatórios contemplam informações semelhantes, 

sendo possível compará-las entre si de modo a identificar inconsistências de um 

mesmo município.   

Desta forma, com base nos relatórios do quadro 1, foram identificadas contas 

que fossem comuns aos diferentes relatórios e que deveriam apresentar os mesmos 

valores, respeitando o mapeamento de contas dos relatórios (RREO e RGF) 

disponibilizado pela STN, sendo propostos os indicadores apresentados no quadro 8: 

 

 

Da mesma forma, como a implementação da nova Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público objetivou a harmonização das normas e práticas contábeis adotadas 

nacionalmente pelos municípios e, consequentemente, melhoria da qualidade da 

comparabilidade dessas informações, é possível analisar se os municípios já estão 

seguindo as novas regras, com base nos indicadores do quadro 9: 

 

c Indicador Critério 

57 Check Deduções Fundeb DCA_RO = RREO_RCL

58 Check da Receita BO DCA_RO = RREO_ BORO

59 Check da Despesa Empenhada CA DCA_DO = DCA_DF

60 Check da Despesa Empenhada RREO DCA_DO = RREO_ BODO

61 Check da Despesa por Função DCA_DF = RREO_DEDF

62 Check Despesa com Pessoal Bruto DCA_DO = RGF_DP

63 Check Despesa Terceirizados Bruto DCA_DO = RGF_DP

64 Check DEA Pessoal DCA_DO = RGF_DP

65 Check Passivo Atuarial DCA_BP = RGF_ DCL

66 Check Dívida Consolidada Bruta RREO_DRN_DFL = RGF_DCL

67 Check Dívida Consolidada Líquida RREO_DRN_DFL = RGF_DCL

68 Check Receita Corrente Líquida RREO_RCL = RGF_DCL

Quadro 8:  Cross-check entre os Demonstrativos (q5) 
Fonte: Elaboração Própria 
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A nova norma contábil introduziu os conceitos de ativo e passivo circulante à 

contabilidade pública, mas tanto o ativo e como o passivo financeiros ainda precisam 

ser informados dado que essas contas são utilizadas para o cálculo do Superávit 

Financeiro13 em atendimento à legislação pertinente. Contudo, segundo o MCASP os 

conceitos de financeiro e circulante se diferem, o passivo financeiro representa as 

obrigações decorrentes do empenho da despesa, liquidadas ou não, mas que ainda 

não foram pagas, incluindo despesas orçamentárias que ainda não se constituíram 

em passivo circulante ou não circulante. Dessa forma, o passivo financeiro não deve 

ser igual ao passivo circulante, assim como o ativo financeiro não se equivale ao ativo 

circulante.  

Do mesmo modo, as receitas e despesas apresentadas no Balanço 

Orçamentário também se diferenciam da ótica do regime contábil (patrimonial) 

aplicável ao setor público para reconhecimento de ativos e passivos. Conforme 

entendimento da STN, a receita e a despesa orçamentária permanecem obedecendo 

ao regime orçamentário14, mas pela Variação Patrimonial devem ser contabilizadas 

pelo regime contábil, independentemente da execução orçamentária. Assim sendo, 

as receitas e despesas contabilizadas no Balanço Orçamentário não devem ser iguais 

às registradas no Demonstrativo de Variação Patrimonial.  

                                                           
13 A Lei nº 4.320/1964, assim dispõe - Art. 43 [...] § 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença 
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos 
adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas. 
14 O regime orçamentário é definido pela Lei 4.320/1964, que assim dispõe - Art. 35 Pertencem ao 
exercício financeiro: I –as receitas nele arrecadadas; II – as despesas nele legalmente empenhadas. 

c Indicador Critério 

69 Passivo Circulante diferente do Passivo Financeiro Passivo Circulante ≠ Passivo Financeiro
70 Ativo Circulante diferente do Ativo Financeiro Ativo Circulante ≠ Ativo Financeiro
71 Nova Contabilidade Despesa Pessoal e Encargos Sociais Liquidada (DO) ≠  Pessoal e Encargos (VP)
72 Nova Contabilidade Receita Impostos Liquidos (RO) ≠ Imposto (VP)
73 Depreciação positiva Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas > 0
74 Depreciação Acumulada positiva Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação  > 0
75 Depreciação Bens Móveis positiva Depreciação Acumulada - Bens Móveis  > 0
76 Depreciação Bens Imóveis positiva Depreciação Acumulada - Bens Imóveis  > 0
77 Provisões LP positiva Provisões a Longo Prazo > 0
78 Provisões CP positiva Provisões a Curto Prazo > 0
79 Dívida Ativa positiva Dívida Ativa Tributária ANC > 0
80 Obrigação Com Fornecedores positiva Obrigações com Fornecedores Passivo Circulante > 0

Quadro 9:  Adequação aos normativos (MCASP/MDF) e à legislação (q6) 
Fonte: Elaboração Própria 
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Com relação aos demais indicadores, apesar do reconhecimento, mensuração 

e evidenciação tanto da depreciação como das provisões ainda não ser obrigatório 

para os municípios15,  optou-se por utilizar como indicador, pois é um fator que pode 

distorcer a comparação entre os municípios, uma vez que, por exemplo, ao comparar 

dois municípios, um que já esteja contabilizando com outro que não esteja, esse 

apresentará um passivo inferior que aquele, passando uma informação equivocada. 

Os dois últimos indicadores já são obrigatórios para todos os entes da federação.  

  

                                                           
15 Segundo o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (2015), os prazos para 
o reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência e a depreciação dos 
bens móveis e imóveis é o exercício de 2021 para Municípios com mais de 50 mil habitantes e 2022 
para Municípios com até 50 mil habitantes.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme metodologia detalhada na sessão 3.2, foi analisado o nível de 

consistências das informações financeiras de todos os municípios brasileiros 

disponíveis no Siconfi no período de 2015 a 2017, considerando-se o universo de 

5.569 municípios e totalizando 16.707 observações para cada variável. Os resultados 

evidenciam que, apesar das determinações estabelecidas na LRF, diversos 

municípios extrapolam o prazo máximo de envio dos relatórios financeiros para o 

Siconfi ou sequer os entregam.  

Na tabela 2 é possível constatar que em média 3% dos municípios deixaram de 

apresentar alguma das informações no Siconfi, sendo essa ausência de informações 

mais acentuada em 2016. Percebe-se ainda que 33 (trinta e três) municípios (Tabela 

7, Apêndice B), não divulgaram nenhum dos três relatórios nos três anos 

considerados. Isso compromete não somente a consolidação das contas nacionais e 

o nível de governança do setor público, como também os estudos e pesquisas que se 

utilizam dessas informações como fonte de dados.  

 

Tabela 2 - Comparativo entre o total de municípios brasileiros e o número de municípios 

com informações no Siconfi, 2015-2017 

Exercício  
Total de 

Municípios 
(A)  

Municípios 
constantes no 

Siconfi (B) 

Número de 
Munícipios sem 

informação (A - B) 

Participação no 
Total (B / A) 

2015 5.569 5.439 130 97,7% 

2016 5.569 5.276 293 94,7% 

2017 5.569 5.486 83 98,5% 

Total 16.707 16.201 506 97,0% 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações do IBGE e do SICONFI.  
Nota: Foram considerados válidos apenas os relatórios cujas principais contas apresentavam saldo 
diferente de zero.  
 
 

Quando analisado a disponibilidade no Siconfi por tipo de demonstrativo 

(Apêndice C), verifica-se que a DCA apresenta maior participação média no total dos 

três exercícios, atingindo o patamar de 95,8%, enquanto que o RREO e RGF 

apresentam participação média inferior, 76,8% e 77,8%, respectivamente.  
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4.1 Análise da Estatística Descritiva 

 

A análise da estatística descritiva do NCA e NCT, detalhada na Tabela 3, permite 

identificar que em todos os anos houve municípios que obtiveram notas zero, o que 

demonstra que foram omissos na divulgação dos dados financeiros durante o período 

de análise, assim como houve notas máximas em todos os anos, indicando que os 

critérios utilizados para avaliação do nível de consistência são factíveis de serem 

alcançados por qualquer município. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas da pontuação total por ano, 2015-2017 e do NCT 

Estatísticas descritivas 2015 2016 2017 NCT 

Nº observações 5.569 5.569 5.569 5.569 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 

1º quartil 70,0 66,3 73,8 69,2 

Mediana 80,0 80,0 81,3 79,6 

3ª quartil 85,0 86,3 86,3 85,0 

Máximo 100,0 100,0 100,0 99,6 

Média 75,2 72,8 78,0 75,4 

Desvio-padrão 17,335 21,862 14,304 15,255 

Coeficiente de variação 23,06% 30,02% 18,33% 20,24% 

Curtose 8,179 4,704 12,741 5,311 

Assimetria -2,571 -2,198 -2,890 -1,974 

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, com base nos resultados calculados pelo software 

estatístico Stata. 

 

Nota-se ainda que o ano de 2017 foi o que apresentou a maior média, de 78 

pontos, bem como a menor dispersão em torno da média, sugerindo uma possível 

melhora na qualidade dos dados no ano mais recente. Em contrapartida, o ano de 

2016 apresentou a média mais baixa, de 72,8 pontos, bem como a maior dispersão. 

Esse resultado corrobora com os achados apresentados por Gomes (2018) em que 

constata haver diminuição no nível de qualidade das informações fiscais nos anos 

eleitorais, especialmente nos anos em que há eleições municipais, atestando a 

existência de interferência de ciclos políticos na qualidade das informações fiscais. 
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Além disso, verifica-se que não há simetria na distribuição das pontuações, uma 

vez que há diferença entre a média e a mediana. A medida de assimetria difere de um 

distribuição normal (assimetria=0), sendo negativa em todos os anos, o que indica que 

a distribuição dos dados é assimétrica à esquerda (ACOCK 2014), o que era esperado 

por conta do quantitativo de municípios que não apresentaram as informações 

financeiras e, consequentemente, foram penalizados com a nota zero. Já curtose 

mede a espessura das caudas de uma distribuição, neste caso, como assume valores 

superiores a três em todos os anos, as caudas são muito finas e a curva de frequência 

da distribuição dos dados é mais alta que a distribuição normal, sendo denominada 

Leptocúrtica (ACOCK 2014). Essas características também podem ser confirmadas 

pela visualização do histograma do NCT, representada na figura 6. As representações 

por ano encontram-se no Apêndice D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Por meio da distribuição gráfica (figura 6) é possível visualizar melhor que 

embora haja discrepâncias entre os municípios, a grande maioria dos municípios 

convergem para uma pontuação acima de 60 pontos e ao chegar à aproximadamente 

85 pontos a quantidade de municípios diminuiu. 

As estatísticas descritivas do NCT desagregado segundo as faixas populacionais 

dos municípios (Tabela 4), mostram que aqueles com mais de 500 mil habitantes 

apresentam informações para todos os anos analisados e demonstram um 

Figura 6: Histograma do NCT 
Fonte: Dados da pesquisa. Cálculos realizados pelo software estatístico Stata. 
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comportamento mais coeso quanto à qualidade das informações prestadas, tendo 

apresentado a maior média com menor grau de variabilidade. Apesar disso, a 

pontuação máxima é atingida apenas nos municípios dentro da faixa entre 101 mil e 

500 mil habitantes. Nos demais municípios, a média é inferior e a dispersão varia entre 

18,05% e 21,88%. Em síntese, a média diminui entre os municípios com população 

entre 5 mil e 10 mil habitantes, comparado aos municípios com menos de 5 mil 

habitantes, mas aumenta progressivamente nas faixas seguintes, indicando uma 

possível correlação entre o NCT e o porte populacional do município.  

 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas do NCT desagregado por faixa populacional 

Estatísticas 
descritivas 

Até 
5.000 
hab. 

De 
5.001 a 
10.000 
hab. 

De 
10.001 

a 
20.000 
hab. 

De 
20.001 

a 
50.000 
hab. 

De 
50.001 

a 
100.000 

hab. 

De 
100.001 

a 
500.000 

hab. 

Acima 
de 

500.001 
hab. 

Nº observações 1.237 1.213 1.374 1.091 351 263 40 

Mínimo 0 0 0 0 0 7,9 56,3 

1º quartil 67,9 67,5 69,2 69,6 74,6 80,0 85,4 

Mediana 78,8 77,9 79,2 79,6 82,5 85,0 91,3 
3ª quartil 84,6 83,8 84,2 85,4 87,1 89,6 96,04 

Máximo 97,1 97,5 96,3 99,2 99,0 100 98,3 

Média 75,3 73,8 74,4 75,0 78,7 82,8 89,3 

Desvio-padrão 13,905 15,277 15,682 16,410 14,207 12,156 8,178 
Coeficiente de 
variação 

18,47% 20,70% 21,08% 21,88% 18,05% 14,68% 9,16% 

Curtose 8,515 7,069 8,775 8,025 9,570 13,887 7,759 

Assimetria -1,876 -1,760 -2,126 -2,004 -2,176 -2,756 -1,823 
Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, com base nos resultados calculados pelo software 

estatístico Stata. 

 

Em relação à localização geográfica dos municípios, as estatísticas descritivas 

do NCT desagregado pelas Grandes Regiões (Figura 7) demonstram uma maior 

média e uma menor dispersão em torno da média para os municípios da Região Sul, 

seguidos da Região Sudeste. Em contraponto, os municípios localizados na Região 

Norte foram os que apresentaram a menor média e a maior dispersão em torno da 

média para os dados analisados. Isso indica que a qualidade das informações dos 

municípios do Sul e Sudeste é superior às demais regiões. Corrobora com essa 
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conclusão o fato de que 15 (quinze) dos 33 (trinta e três) municípios ausentes no 

Siconfi pertencerem à Região Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 Analisando-se o NTC de municípios que são Capital em comparação aos que 

não são (Figura 8), como era esperado observa-se que as Capitais apresentam maior 

média e menor dispersão que os demais municípios, sendo o mínimo das Capitais 

próximo da média do demais municípios. Ressalta-se, contudo, que nenhuma Capital 

atingiu a pontuação máxima.  

Figura 7:  Boxplot do NCT agrupado por Grandes Regiões 
Fonte: Dados da pesquisa. Cálculos realizados pelo software estatístico Stata. 
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4.1.1 Ranking dos Municípios  

 

No que concerne à classificação dos municípios segundo a pontuação obtida no 

NCT, verifica-se que 45 (quarenta e cinco) municípios conseguiram se posicionar 

entre as dez melhores pontuações (Apêndice E). Analisando o perfil desses 

municípios, observa-se, conforme figura 9, que a maioria está localizado na região Sul 

e Sudeste, mas em termos de porte populacional há pouca predominância de uma 

faixa especifica. Quando analisado pela riqueza tanto em termos do PIB bruto como 

PIB per capita, é possível notar que esses municípios apresentam renda mínima 

superior à renda média do conjunto de todos os municípios, sugerindo que haja 

correlação positiva entre riqueza e melhores índices de consistência e qualidade das 

informações financeiras. Além disso, neste grupo há presença de apenas 6 (seis) 

capitais brasileiras.   

Figura 8: Boxplot do NCT agrupado por Capitais e Não Capitais 
Fonte: Dados da pesquisa. Cálculos realizados pelo software estatístico Stata. 
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4.1.2 Análise por Tipo de Inconsistência   

 

Além de analisar os resultados sob a ótica do perfil dos municípios, é importante 

verificar também quais tipos de inconsistências são mais recorrentes entre os 

municípios no período de 2015 e 2017. Neste sentido, por meio da figura 10, é possível 

constatar que os indicadores16 representados pelo segundo quesito (Contas 

obrigatórias com saldo positivo) apresentam mais inconsistências, o que se justifica 

pela falta de tempestividade na publicação de informações ou sua disponibilidade 

parcial por parte dos municípios.  

Em seguida, o quesito seis (Adequação aos normativos MCASP/MDF e à 

legislação) aparece com maior proporção de inconsistências. Esse resultado 

demonstra a dificuldade dos municípios na convergência às novas normas de 

contabilidade sob o enfoque patrimonial. Ressalta-se, contudo, que esse baixo 

resultado já era esperado tendo em vista que alguns dos indicadores utilizados levam 

em consideração parâmetros que ainda estão dentro do prazo para adoção, que foram 

justamente os que apresentaram maior nível de inconsistência. Ainda assim, alguns 

indicadores já obrigatórios como, por exemplo, o reconhecimento da dívida ativa 

também apresenta baixa conformidade entre os municípios. 

                                                           
16 Os indicadores com piores resultados foram: VPA Fundeb Positiva, VPD Fundeb Positiva, Despesa 
por Função (LRF) Positiva, Despesa Legislativa Positiva, Despesa Saúde Positiva, Despesa Educação 
Positiva.  

Figura 9: Perfil dos Melhores Municípios, medido pelo NCT 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 10: Evolução anual na proporção de Inconsistências por Dimensão 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por último, o quesito cinco (Cross-check entre os demonstrativos) também 

apresenta baixa conformidade. Algo que pode ser justificado pela diferença na 

temporalidade entre os relatórios, pois a publicação tanto o RGF como RREO 

antecede a DCA. Contudo, isso não deveria ocorrer com tanta frequência uma vez 

que há possibilidade de retificação dos relatórios. Além disso, é um ponto que deve 

ser aprimorado quando da implementação da MSC, pois se espera que todos os 

relatórios sejam preenchidos de forma automática a partir de uma mesma fonte de 

dados.  Os demais quesitos apresentaram patamar de inconsistência irrelevante, o 

que pode ser justificado pela validação feita pelo próprio Siconfi.   

 

4.2 Análise de Regressão             

 

Esta subseção visa apresentar os resultados da verificação dos fatores que 

influenciam o nível de consistência das informações financeiras municipais. Optou-se 

por restringir o número de municípios no teste da regressão, eliminando aqueles que 

deixaram de disponibilizar quaisquer dos relatórios em algum ano, permitindo maior 
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normalização da distribuição de frequência, que inicialmente se apresentou 

assimétrica à esquerda conforme demonstrada na figura 6. Além disso, após o 

diagnóstico da regressão (Apêndice F), foram excluídas 8 observações que 

aparentavam ser outliers. A amostra considerou, portanto, somente os municípios que 

divulgaram todas os relatórios nos três anos analisados, excluídos os outliers,  

totalizando 3.423 municípios.   

As estatísticas descritivas das variáveis incluídas no modelo estão detalhadas 

na Tabela 5. Para a amostra, a média do NCT alcança o patamar de 83,8 pontos, que 

é superior à média observada na população (75,4), justamente devido a retirada da 

amostra do grupo de municípios com pontuação demasiadamente baixa. 

 
 
Tabela 5 - Estatísticas descritivas das variáveis 
 
Variável Observações Média Desvio-

padrão 

Mínimo Máximo 

NCT 3.423 83,78 5,41 66,6 99,58 

ARRECpc  3.423 256,06 312,90 0,21 5.905,93 

TIGpc   3.423 23.840, 90 20.619,31 4.544,49 295.269 

IDHM 3.423 0,679 0,068 0,443 0,862 

Tamanho 3.423 46.970 270.012 1.213 12.038.175 

Em que NCT = Nível de Convergência Total; ARRECpc = Arrecadação de impostos per capita; TIGpc 

= PIB per capita (excluída a Arrecadação); IDHM = índice de desenvolvimento humano municipal 

medido pelo PNUD em 2010; Tamanho = número de habitantes medido pelo IBGE em 2016. 

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, com base nos cálculos realizados pelo software 

estatístico Stata. 

 

Conforme demonstrado na tabela 6, a análise resultou em um modelo 

estatisticamente significante [F (4, 3.418) = 157, 3; p<0,000; R2 = 0,155], portanto, os 

resultados comprovam que o modelo explica 15,5% da variação dos dados. Em outras 

palavras, 15,5% da variação no nível de consistência (NCT) pode ser atribuída às 

variáveis independentes propostas no modelo.  

Foi possível observar uma relação diretamente proporcional entre todas as 

variáveis testadas, com exceção da Arrecadação per capita, e o NCT, ou seja, quanto 

maior são essas variáveis independentes, maior também é o nível de consistência das 
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informações do município.  Ademais, apesar do PIB per capita (excluída a 

arrecadação) exercer influência positiva sobre o NCT, o IDHM e o tamanho da 

população (medido por ln_TAM) se mostraram altamente significantes (p < 0.000), ou 

seja, essas variáveis apresentam maior efeito sobre o NCT.  

Em suma, o modelo evidenciou que, apesar de serem estatisticamente 

significantes, somente essas variáveis não são suficientes para explicar toda a 

variação no NCT, sendo necessário, em futuros estudos, a inclusão de outras 

variáveis no modelo de regressão. Isso não foi realizado neste momento dado que 

não é o objetivo principal do presente estudo. 

 
 
Tabela 6 - Resultados da Regressão 
 
Variáveis Coeficiente (β) Erro-padrão Valor -t 
(ln) ARRECpc  0,318* 0,16 2,04 
(ln) TIGpc  0,615** 0,22 2,81 
IDHM 20,23*** 2,04 9,91 
(ln) Tamanho  0,476*** 0,07 6,50 
Constante 57,78*** 1,67 34,69 
N 3.431   
R2 0,153   
F 154,9   
Em que NCT = Nível de Convergência Total; (ln)ARRECpc = logaritmo natural da Arrecadação de 

impostos per capita; (ln)TIGpc = logaritmo natural do PIB per capita (excluída a Arrecadação); IDHM = 

índice de desenvolvimento humano municipal medido pelo PNUD em 2010; (ln)Tamanho = logaritmo 

natural do número de habitantes medido pelo IBGE em 2016. 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, com base nos cálculos realizados pelo software 
estatístico Stata. 

 

 

 

Cabe destacar que foram realizados todos os testes estatísticos necessários 

para garantir a integridade estatística do modelo (conforme Apêndice F). 
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5. CONCLUSÕES  

 

A estudo buscou identificar o nível de consistência dos dados financeiros 

municipais disponibilizados por meio do Siconfi, verificando como a qualidade dessas 

informações impacta a governança do setor público brasileiro. A pesquisa foi 

estruturada em duas etapas: construção da base de dados e modelo de análise das 

inconsistências.  

Na fase de construção da base foram identificadas várias dificuldades em se 

trabalhar com os dados reportados no Siconfi. Foi identificado falta de uniformidade 

tanto na nomenclatura das contas entre os anos como na estrutura de apresentação 

dos relatórios, especialmente no RREO e RGF. Essa alteração no padrão das contas 

dificulta análises intertemporais e traz limitações às pesquisas relacionadas ao tema, 

podendo ser consideradas como uma falha do ponto de vista de governança pública.   

Já na fase de análise das inconsistências, foi desenvolvido um modelo baseado 

em três dimensões de análise dentro do escopo conceitual de três características 

qualitativas (Representação Fidedigna, Comparabilidade e Verificabilidade). Cada 

dimensão foi dividida em dois quesitos de análise formados por um total de 80 (oitenta) 

indicadores utilizados para identificar as inconsistências. Ao término da avaliação de 

cada indicador para cada município foram calculados o Nível de Consistência Anual 

(NCA) e o Nível de Consistência Total (NCT) dos três exercícios analisados. 

Os resultados encontrados mostraram que diversos municípios extrapolaram o 

prazo máximo de envio dos relatórios financeiros para o Siconfi, alguns sequer os 

entregaram e poucos alcançaram o nível máximo de consistência das informações. 

Isso compromete, sobretudo, a consolidação das contas do BSPN. Ainda assim, a 

grande maioria dos municípios brasileiros apresentou um bom nível de consistência, 

conseguindo atender em média 75% dos critérios analisados, demonstrando que, 

apesar da necessidade de ajustes, podemos considerar que boa parte dos municípios 

apresenta processo efetivo de governança pública no que tange as suas 

demonstrações financeiras.  

A análise descritiva do nível de consistência identificou que em todos os anos 

houve municípios que obtiveram notas máximas, sendo os melhores resultados 

evidenciados em 2017, o que sugeriu uma possível melhora na qualidade dos dados 
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no ano mais recente. Além disso, os municípios de maior porte populacional 

apresentaram informações melhores que os menores. Do mesmo modo, a qualidade 

das informações dos municípios do Sul e Sudeste se mostrou superior às demais 

regiões. Apesar de nenhuma Capital ter atingido a pontuação máxima, as Capitais 

apresentaram melhores resultados. Entre os municípios melhor posicionados, foi 

possível constatar renda superior (medido tanto pelo PIB bruto como per capita) a 

renda do conjunto de todos os municípios, indicando correlação positiva entre riqueza 

e melhores índices de consistência e qualidade das informações financeiras.  

As inconsistências mais encontradas estão relacionadas a dados com saldos 

zerados e à convergência às novas normas de contabilidade. Isso demonstra que a 

maior dificuldade dos municípios se concentra em apresentar dados tempestivamente 

e completos, assim como, estão apresentando dificuldades na convergência às novas 

normas de contabilidade sob o enfoque patrimonial. Foi identificado também baixa 

conformidade na comparação dos diferentes relatórios, algo que pode ser justificado 

pela diferença na temporalidade entre os relatórios, pois a publicação tanto o RGF 

como RREO antecede a DCA.  

A regressão da amostra demonstrou que o PIB per capita (excluída 

arrecadação), o IDHM e o porte populacional interferem positivamente para a melhoria 

da qualidade das informações municipais, mas as últimas duas variáveis se 

mostraram mais significantes estatisticamente. Contudo, o modelo estimado explicou 

apenas 15,5% da variação no nível de consistência (NCT), sendo necessária a análise 

de outras variáveis em futuras pesquisas.   

Os resultados, portanto, apontam que o nível de consciência das informações 

municipais do Siconfi é relativamente bom dentro dos critérios analisados, o que 

confere a essas informações qualidade aceitável do ponto de vista dos princípios da 

governança pública para a maioria dos municípios, cabendo aprimoramentos quanto 

a uniformidade das informações entre os relatórios  e entre os anos, principalmente, 

para os municípios de menor porte populacional e financeiro, assim como, aos 

pertencentes nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.   

Fica como sugestão para futuros estudos a análise de outros indicadores de 

consistência que possibilite verificar a existência de dados repetidos de um mesmo 

município em anos diferentes ou de municípios diferentes no mesmo ano. Da mesma 
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forma, sugere-se que futuros estudos busquem ampliar o número de variáveis 

explicativas nos testes estatísticos para análise dos fatores que podem influenciar o 

nível de consistência alcançado pelos municípios, sendo incluído, por exemplo: 

informações sobre eleições municipais (reeleição, partidos políticos, composição da 

câmara),  desempenho financeiro (resultados e limites fiscais) , qualificação da equipe 

de contabilidade municipal (comparação entre municípios que possuem equipe de 

contabilidade própria ou terceirizada), tipos de softwares utilizados,  correlação com a 

Capacidade de Pagamento (CAPAG) calculada pela STN, estrutura e apontamentos 

do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas aos Municípios, entre outros. 

Além disso, fica como sugestão estudos de casos e análises comparativas dos 

demonstrativos do Siconfi com os relatórios usualmente disponibilizados nos sites de 

transparência dos municípios e ampliação da análise para o universo dos Estados 

brasileiros.  
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                                                         APÊNDICE A – Fundamentos dos indicadores  

 (continua) 
Quadro 10: Detalhamento dos Fundamento dos Indicadores 

     
                                                                                                            

Coluna1 Indicador Demonstrativos Fundamento

1 Disponibilidade do DCA no Siconfi DCA Art.º 51 da LRF

2 Disponibilidade do RREO no Siconfi RREO Art.º 52 da LRF

3 Disponibilidade do RGF no Siconfi RGF Art.º 54 da LRF

4 Ativo Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.1.);  NBC T 16.2 (item 4); RGIP (Instrução DCA nº 1 e 2)

5 Ativo Circulante Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.1.3.) e NBC T 16.2 (item 4); RGIP (Instrução DCA nº 1 e 2)

6 Ativo Não Circulante Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.1.3.) e NBC T 16.2 (item 4); RGIP (Instrução DCA nº 1 e 2)

7 Passivo e PL Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.2.) e NBC T 16.1 (item 4); RGIP (Instrução DCA nº 1 e 2)

8 Passivo Circulante Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.2.) e NBC T 16.1 (item 4); RGIP (Instrução DCA nº 1 e 2)

9 Passivo Não Circulante Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.2.3.) e NBC T 16.1 (item 4); RGIP (Instrução DCA nº 1 e 2)

10 Patrimônio diferente de zero DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.3.) e NBC T 16.1 (item 4); RGIP (Instrução DCA nº 1 e 2)

11 Ativo Financeiro Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.1.4.); RGIP (Instrução DCA nº 3)

12 Ativo Permanente Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.1.4.); RGIP (Instrução DCA nº 3)

13 Passivo Financeiro Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.2.4.); RGIP (Instrução DCA nº 3)

14 Passivo Permanente Positivo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.2.4.); RGIP (Instrução DCA nº 3)

15 VPD Positiva DCA-Anexo I-HI_VP Parte II do MCASP (item 2.4.) 

16 VPA Posittiva DCA-Anexo I-HI_VP Parte II do MCASP (item 2.4.) 

17 VPA Fundeb Positiva DCA-Anexo I-HI_VP Parte III do MCASP (PCE-FUNDEB - item 1.4.3.) 

18 VPD Fundeb Posittiva DCA-Anexo I-HI_VP Parte III do MCASP (PCE-FUNDEB - item 1.4.2.) 

19 Total Receitas Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte I do MCASP (item 3.) 

20 Receitas Correntes Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte I do MCASP (item 3.2.1.1.) 

21 Receita de Tributos Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte I do MCASP (item 3.2.2.1.) 

22 Receita de IR na Fonte Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte I do MCASP (item 3.6.2.) 

23 Receita de Transferências Correntes Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte I do MCASP (itens 3.2.2.1. e 3.6.4.) 

24 Cota-Parte do FPM Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte I do MCASP (itens 3.2.2.1. e 3.6.4.) 

25 Deduções da receita para Fundeb Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte III do MCASP (PCE-FUNDEB - item 1.4.2.) 

26 Receita Orçamentária do Fundeb Positiva DCA-Anexo I-C_RO Parte III do MCASP (PCE-FUNDEB - item 1.4.3.) 

27 Total Despesa empenhada Positiva DCA-Anexo I-D_DO Parte I do MCASP (item 4.) 

28 Total Despesa Liquidada Positiva DCA-Anexo I-D_DO Estágios da Despesa (Lei nº 4.320/1964)

29 Total Despesa Paga Positiva DCA-Anexo I-D_DO Estágios da Despesa (Lei nº 4.320/1964)

30 Despesas correntes Positiva (empenhada) DCA-Anexo I-D_DO Parte I do MCASP (item 4.2.4.3.) 

31 Despesa de pessoal Positiva (empenhada) DCA-Anexo I-D_DO Parte I do MCASP (item 4.2.4.3.) 

32 Despesa de custeio Positiva (empenhada) DCA-Anexo I-D_DO Parte I do MCASP (item 4.2.4.3.) 

33 Receitas Prevista Positiva RREO-Anexo 01_BORO Parte III do MDF (item 03.01.01.02)

34 Receitas Realizada Positiva RREO-Anexo 01_BORO Parte III do MDF (item 03.01.01.02)

35 Despesas Dotação Positiva RREO-Anexo 01_BODO Parte III do MDF (item 03.01.01.02)
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 (conclusão)
Coluna1 Indicador Demonstrativos Fundamento

36 Despesas Empenhadas Positiva RREO-Anexo 01_BODO Parte III do MDF (item 03.01.01.02)

37 Despesa por Função (LRF) Positiva RREO-Anexo 02_DEDF Parte III do MDF (item 03.02.00)

38 Despesa Legislativa Positiva RREO-Anexo 02_DEDF Parte III do MDF (item 03.02.00)

39 Despesa Saúde Positiva RREO-Anexo 02_DEDF Parte III do MDF (item 03.02.00)

40 Despesa Educação Positiva RREO-Anexo 02_DEDF Parte III do MDF (item 03.02.00)

41 RCL Positiva RREO-Anexo 02_RCL Parte III do MDF (item 03.03.00)

42 Despesa Pessoal Bruta Executivo Positiva RGF-Anexo 01_DP Parte IV do MDF (item 04.01.00)

43 Despesa Pessoal Líquida Executivo Positiva RGF-Anexo 01_DP Parte IV do MDF (item 04.01.00)

44 Somatório Ativo DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.1.3. e 4.2.1.); RGIP (Instrução DCA nº 7)

45 Somatório Passivo e PL DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.2.3. e 4.2.1.); RGIP (Instrução DCA nº 7)

46 Somatório Receita Total DCA-Anexo I-C_RO Parte I (item 3.2.2.) e  V (item  2.2.1.) do MCASP; RGIP (Instrução DCA nº 15)

47 Somatório Receita Corrente DCA-Anexo I-C_RO Parte I (item 3.2.2.) e  V (item  2.2.1.) do MCASP; RGIP (Instrução DCA nº 15)

48 Somatório Receita de Capital DCA-Anexo I-C_RO Parte I (item 3.2.2.) e  V (item  2.2.1.) do MCASP; RGIP (Instrução DCA nº 15)

49 Somatório Despesa Total DCA-Anexo I-D_DO Parte I (item 4.2.4.3.) e V (item  2.2.1.) do MCASP; RGIP (Instrução DCA nº 18)

50 Somatório Despesa Corrente DCA-Anexo I-D_DO Parte I (item 4.2.4.3.) e V (item  2.2.1.) do MCASP; RGIP (Instrução DCA nº 18)
51 Somatório Despesa de Capital DCA-Anexo I-D_DO Parte I (item 4.2.4.3.) e V (item  2.2.1.) do MCASP; RGIP (Instrução DCA nº 18)

52 Equilíbrio Patrimonial DCA-Anexo I-AB _BP RGIP (Instrução DCA nº 5)
53 Despesa Empenhada e Liquidada DCA-Anexo I-D_DO Estágio da execução da despesa orçamentária pública conforme previsto na Lei nº 4.320/1964.

54 Despesa Liquidada e Paga DCA-Anexo I-D_DO Estágio da execução da despesa orçamentária pública conforme previsto na Lei nº 4.320/1964.

55 Receitas Brutas e deduções DCA-Anexo I-C_RO RGIP (Instrução DCA nº 16)

56 Resultado Patrimonial DCA-Anexo I-HI_VP Parte II do MCASP (item 2.5.); RGIP (Instrução DCA nº 35)

57 Check Deduções Fundeb DCA_RO RREO_RCL Deduções - FUNDEB (RO) = Dedução de Receita para Formação do FUNDEB Total últimos 12 meses (RCL)

58 Check da Receita BO DCA_RO e RREO_ BORO Total Receita Bruta (RO) - Total de Deduções (RO) = Receita Realizada até o Bimestre_Subtotal com Refinanciamento (BO_RO)

59 Check da Despesa Empenhada CA DCA_DO e DCA_DF Total Geral da Despesa Empenhada (DO) = Despesas (Exceto Intra)  empenhada (DF)  + Despesas (Intra) empenhada (DF)

60 Check da Despesa Empenhada RREO DCA_DO e RREO_ BODO Total Geral da Despesa Empenhada (DO) = Despesa empenhada até o Bimestre_Subtotal com Refinanciamento (BO_DO)

61 Check da Despesa por Função DCA_DF e RREO_DEDF Despesas (Exceto Intra) Empenhadas por Função (DF) = Despesas (Exceto Intra) Empenhadas até o bimestre por Função (DEDF)

62 Check Despesa com Pessoal Bruto DCA_DO e RGF_DP Pessoal e Encargos Sociais Liquidado (DO)  > = Despesa com Pessoal Bruta Executivo (DP) - Terceirizados (custeio)

63 Check Despesa Terceirizados Bruto DCA_DO e RGF_DP Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (DO) > = Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Executivo (DP)

64 Check DEA Pessoal DCA_DO e RGF_DP Despesas de Exercícos anteriores (DO) > = Despesas de Exercícos anteriores Executivo (DP) 

65 Check Passivo Atuarial DCA_BP e RGF_ DCL Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo (BP) = Passivo Atuarial Até o 3º bimestre (DCL)

66 Check Dívida Consolidada Bruta RREO_DRN_DFL e RGF_DCL Dívida Consolidada no Bimestre (DRN_DFL) = Dívida Consolidada Até o 3º bimestre (DCL)

67 Check Dívida Consolidada Líquida RREO_DRN_DFL e RGF_DCL Dívida Consolidada Líquida no Bimestre (DRN_DFL) = Dívida Consolidada Líquida Até o 3º bimestre (DCL)

68 Check Receita Corrente Líquida RREO_RCL e RGF_DCL Receita Líquida Corrente Total últimos 12 meses (RCL) = Receita Corrente Líquida no Bimestre (DRN_DFL) 

69 Passivo Circulante diferente do Passivo FinanceiroDCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.2.)/ Parte II do MCASP (item 2.2.4.)

70 Ativo Circulante diferente do Ativo Financeiro DCA-Anexo I-AB _BP Parte II do MCASP (item 2.1.3.)/ Parte II do MCASP (item 2.1.4.)

71 Nova Contabilidade Despesa DCA_DO x CA_VP Regime de Competência e Liquidada

72 Nova Contabilidade Receita DCA_RO x CA_VP Regime de Caixa e Competência 

73 Depreciação positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 07) - Dentro do Prazo (2020/2021)

74 Depreciação Acumulada positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 07) - Dentro do Prazo (2020/2021)

75 Depreciação Bens Móveis positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 07) - Dentro do Prazo (2020/2021)

76 Depreciação Bens Imóveis positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 07) - Dentro do Prazo (2020/2021)

77 Provisões LP positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 05) - Dentro do Prazo (2020/2021)

78 Provisões CP positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 05) - Dentro do Prazo (2020/2021)

79 Dívida Ativa positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 04) - Implementação Imediata

80 Obrigação Com Fornecedores positiva DCA-Anexo I-AB _BP PCP (PIPCP - Item 13) - Implementação Imediata
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APÊNDICE B – Lista de municípios ausentes no Siconfi 

 
Tabela 7 - Municípios ausentes no Siconfi em todos os anos 
 
CÓDIGO 
IBGE 

MUNICÍPIO UF 

1501105 Bagre Pará 
1501600 Bonito Pará 
1502004 Cachoeira do Arari Pará 
1502806 Curralinho Pará 
1504406 Marapanim Pará 
1504901 Muaná Pará 
1505908 Porto de Moz Pará 
1506906 Santarém Novo Pará 
1507102 São Caetano de Odivelas Pará 
1507458 São Geraldo do Araguaia Pará 
1507508 São João do Araguaia Pará 
1507961 Terra Alta Pará 
1508357 Vitória do Xingu Pará 
1600253 Itaubal Amapá 
1600709 Tartarugalzinho Amapá 
2203354 Dirceu Arcoverde Piauí 
2207751 Passagem Franca do Piauí Piauí 
2400703 Alto do Rodrigues Rio Grande do Norte 
2401453 Baraúna Rio Grande do Norte 
2410504 Rafael Fernandes Rio Grande do Norte 
2605459 Fernando de Noronha Pernambuco 
2700805 Belém Alagoas 
2702801 Flexeiras Alagoas 
2704005 Junqueiro Alagoas 
2707909 Santa Luzia do Norte Alagoas 
2709152 Teotônio Vilela Alagoas 
2930303 Serra Dourada Bahia 
3300159 Aperibé Rio de Janeiro 
3301603 Duas Barras Rio de Janeiro 
3305554 Seropédica Rio de Janeiro 
5100102 Acorizal Mato Grosso 
5106505 Poconé Mato Grosso 
5107701 Rosário Oeste Mato Grosso 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações do IBGE e do SICONFI.  
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APÊNDICE C – Análise de divulgação no Siconfi 

 
Tabela 8 - Comparativo entre o total de municípios brasileiros e o número de municípios 
com informações de DCA, 2015-2017 
 

Exercício  
Total de 

Municípios (A)  

Municípios 
que divulgam 

DCA (B) 

Número de Munícipios 
sem DCA (A - B) 

Participação no 
Total (B / A) 

2015 5.569 5.364 205 96,3% 
2016 5.569 5.184 385 93,1% 
2017 5.569 5.461 108 98,1% 

Total  16.707 16.009 698 95,8% 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações do IBGE e do SICONFI.  
Nota: Foram considerados válidos apenas os relatórios cujas principais contas apresentavam saldo 
diferente de zero.  
 
 
Tabela 9 - Comparativo entre o total de municípios brasileiros e o número de municípios 
com informações de RREO, 2015-2017 
 

Exercício  
Total de 

Municípios (A)  

Municípios 
que divulgam 

RREO (B) 

Número de Munícipios 
sem RREO (A - B) 

Participação no 
Total (B / A) 

2015 5.569 4.332 1.237 77,8% 
2016 5.569 3.942 1.627 70,8% 
2017 5.569 4.556 1.013 81,8% 

Total  16.707 12.830 3.877 76,8% 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações do IBGE e do SICONFI.  
Nota: Foram considerados válidos apenas os relatórios cujas principais contas apresentavam saldo 
diferente de zero. 
 
 
Tabela 10 - Comparativo entre o total de municípios brasileiros e o número de 
municípios com informações de RGF, 2015-2017 
 

Exercício  
Total de 

Municípios (A) 

Municípios 
que divulgam 

RGF (B) 

Número de Munícipios 
sem RGF (A - B) 

Participação no 
Total (B / A) 

2015 5.569 4.285 1.284 76,9% 

2016 5.569 4.105 1.464 73,7% 

2017 5.569 4.602 967 82,6% 

Total  16.707 12.992 3.715 77,8% 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações do IBGE e do SICONFI.  
Nota: Foram considerados válidos apenas os relatórios cujas principais contas apresentavam saldo 
diferente de zero. 
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APÊNDICE D – Histogramas do NCA 

Figura 11: Histogramas do NCA, 2015-2017 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, com base nos cálculos realizados pelo software 
estatístico Stata. 
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APÊNDICE E – Ranking melhores municípios 

 
Tabela 11 - Municípios com as melhores pontuações no Ranking do NCT 

(continua) 
Posição Município - UF NCA 

2015 
NCA 
2016 

NCA 
2017 

NCT 

1º Lugar Franca - São Paulo 100,0 98,8 100,0 99,6 
2º Lugar Vera Cruz - Rio Grande do 

Sul 
97,5 100,0 100,0 99,2 

3º Lugar Concórdia - Santa Catarina 97,5 100,0 98,8 98,8 
3º Lugar Santa Maria - Rio Grande do 

Sul 
98,8 98,8 98,8 98,8 

4º Lugar Sorocaba - São Paulo 98,8 98,8 97,5 98,3 
5º Lugar Canguçu - Rio Grande do Sul 97,5 97,5 98,8 97,9 
6º Lugar Ribeirão Pires - São Paulo 98,8 97,5 96,3 97,5 
6º Lugar São Paulo - São Paulo 97,5 96,3 98,8 97,5 
6º Lugar Dom Pedrito - Rio Grande do 

Sul 
95,0 98,8 98,8 97,5 

6º Lugar Ijuí - Rio Grande do Sul 97,5 96,3 98,8 97,5 
6º Lugar Independência - Rio Grande 

do Sul 
96,3 98,8 97,5 97,5 

7º Lugar Jaboatão dos Guararapes - 
Pernambuco 

97,5 96,3 97,5 97,1 

7º Lugar Mauá - São Paulo 96,3 97,5 97,5 97,1 
7º Lugar Ribeirão Preto - São Paulo 97,5 97,5 96,3 97,1 
7º Lugar Votuporanga - São Paulo 96,3 97,5 97,5 97,1 
7º Lugar Coronel Barros - Rio Grande 

do Sul 
96,3 97,5 97,5 97,1 

7º Lugar Três de Maio - Rio Grande do 
Sul 

96,3 97,5 97,5 97,1 

8º Lugar Recife - Pernambuco 97,5 98,8 93,8 96,7 
8º Lugar Salvador - Bahia 93,8 98,8 97,5 96,7 
8º Lugar Caxias do Sul - Rio Grande 

do Sul 
97,5 96,3 96,3 96,7 

8º Lugar Cristal - Rio Grande do Sul 97,5 95,0 97,5 96,7 
8º Lugar Herval - Rio Grande do Sul 93,8 97,5 98,8 96,7 
8º Lugar Muitos Capões - Rio Grande 

do Sul 
95,0 97,5 97,5 96,7 

9º Lugar Espigão D'Oeste - Rondônia 96,3 96,3 96,3 96,3 
9º Lugar Ji-Paraná - Rondônia 96,3 96,3 96,3 96,3 
9º Lugar Manaus - Amazonas 97,5 93,8 97,5 96,3 
9º Lugar Belo Horizonte - Minas 

Gerais 
96,3 97,5 95,0 96,3 

9º Lugar Rio de Janeiro - Rio de 
Janeiro 

90,0 100,0 98,8 96,3 

9º Lugar Pitangueiras - São Paulo 97,5 96,3 95,0 96,3 



80 

 

 
 

9º Lugar São Bernardo do Campo - 
São Paulo 

95,0 96,3 97,5 96,3 

9º Lugar São José do Rio Preto - São 
Paulo 

96,3 97,5 95,0 96,3 

9º Lugar Rio Negro - Paraná 92,5 97,5 98,8 96,3 
9º Lugar Arvorezinha - Rio Grande do 

Sul 
93,8 97,5 97,5 96,3 

9º Lugar Camaquã - Rio Grande do 
Sul 

93,8 97,5 97,5 96,3 

9º Lugar Cândido Godói - Rio Grande 
do Sul 

96,3 95,0 97,5 96,3 

9º Lugar Júlio de Castilhos - Rio 
Grande do Sul 

95,0 95,0 98,8 96,3 

9º Lugar Pejuçara - Rio Grande do Sul 96,3 96,3 96,3 96,3 
9º Lugar Sarandi - Rio Grande do Sul 96,3 97,5 95,0 96,3 
10º Lugar Lençóis Paulista - São Paulo 96,3 96,3 95,0 95,8 
10º Lugar Limeira - São Paulo 97,5 95,0 95,0 95,8 
10º Lugar Santo André - São Paulo 93,8 98,8 95,0 95,8 
10º Lugar Bento Gonçalves - Rio 

Grande do Sul 
95,0 96,3 96,3 95,8 

10º Lugar Jóia - Rio Grande do Sul 95,0 95,0 97,5 95,8 
10º Lugar Santana da Boa Vista - Rio 

Grande do Sul 
92,5 97,5 97,5 95,8 

10º Lugar Venâncio Aires - Rio Grande 
do Sul 

95,0 96,3 96,3 95,8 

(conclusão) 
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APÊNDICE F – Validação do modelo de regressão 

 

De modo a verificar a validade do modelo de regressão proposto na presente 

pesquisa e garantir sua integridade estatística, foram realizados alguns testes 

conforme será exposto a seguir. 

 

i) Análise de Outlier 

 

Inicialmente, a amostra do modelo de regressão contemplava todos os 

municípios que enviaram todas as informações ao Siconfi em todos os anos, o que 

totalizava 3.431 municípios. Contudo, conforme apontado por Field (2009) para saber 

se o modelo está representando bem os dados ou está sendo influenciado por um 

número pequeno de casos, é necessário buscar valores atípicos (outliers), ou seja, 

valores que diferem substancialmente da maioria dos dados e podem introduzir 

tendenciosidade ao modelo.  

Desta forma, para remoção dos outliers foi utilizado como parâmetro os resíduos 

padronizados que, segundo Field (2009), devem assumir um valor aceitável entre – 3 

e + 3. Portanto, foram encontradas 8 observações que não apresentavam essas 

características e que foram excluídas da amostra. Após retirar os outliers, a amostra 

totalizou 3.423 municípios.  

Além disso, para se certificar que não havia a influência de casos individuais no 

modelo, foram utilizadas estatísticas de influência como a distância de Cook e valor 

do DFBeta. Os valores encontrados nesses dois testes ficaram abaixo de 1, portanto, 

como orientado por Field (2019), valores menores do que 1 indicam que não há casos 

potencialmente influentes, o que valida o modelo.  

  

ii) Multicolinearidade 

 

A ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes, um dos pré-

requisitos para a regressão múltipla, foi verificada por meio do fator de inflação de 

variância (FIV).  De acordo com Acock (2014) quando o FIV é maior que 10 ou 1 / VIF 

é menor que 0,10, pode haver um problema de multicolinearidade, ou seja, quanto 
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maior o fator, mais severa é a multicolinearidade. Deste modo, ao verificar o resultado 

do teste de FIV (Tabela 12) foi possível identificar valores pouco significativos (FIV 

médio=2,36), permitindo refutar a possibilidade de multicolinearidade. Sendo assim, 

podemos afirmar que as variáveis independentes não se relacionam fortemente umas 

com as outras.  

 
Tabela 12 - Teste FIV 
 

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, com base nos cálculos realizados pelo software 

estatístico Stata. 

 

iii) Normalidade 

 

A normalidade dos resíduos foi verificada por meio da avaliação dos histogramas 

dos resíduos padronizados (Figura 12) e indicam que a distribuição dos resíduos se 

assemelha a curva normal. Podemos avaliar a normalidade da variável dependente 

usando os coeficientes de curtose e assimetria (que na normal são de 3 e 0, 

respectivamente) e constatar que a distribuição se aproxima da normal dado que 

apresenta uma curtose de 2,75 e assimetria de -0,05. Conforme apontado por Acock 

(2014), quando trabalhamos com uma amostra muito grande, como é o caso da 

presente pesquisa, a preocupação em violar a suposição de normalidade dos resíduos 

torna-se reduzida. Portanto, para fins práticos, podemos considerar a distribuição dos 

resíduos igual a uma normal, pois esse desvio não é capaz de prejudicar a inferência 

do modelo.  

Variável FIV Tolerância (1/FIV) 

ARRECpc  2,89 0,346 

TIGpc  2,85 0,351 

IDHM 2,60 0,384 

Tamanho  1,15 0,867 

Média 2,37  
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iv) Homoscedasticidade 

 

A homocedasticidade significa que os dados regredidos se encontram mais 

homogeneamente e menos dispersos (concentrados) em torno da reta de regressão 

do modelo. Ao contrário, a heterocedasticidade há uma forte dispersão dos dados em 

torno de uma reta.  Para verificar as suposições dos resíduos, foi utilizado o teste de 

Breusch-Pagan. Se a estatística deste teste apresentar a probabilidade de um R2 (ou 

chi) inferior a 0,05, a hipótese nula de homocedasticidade é rejeitada e a 

heteroscedasticidade assumida. Neste caso, o teste apresentou uma probabilidade 

de 0,14 (R2=2,23), portanto, pode-se atestar que existe homocedasticidade no modelo 

proposto.  

 

 

 

 
 

Figura 12: Histograma dos resíduos da regressão 
Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa, com base nos cálculos realizados pelo software 
estatístico Stata. 
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