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Resumo 

Objetivos: Este estudo pretende analisar a execução financeira do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Para isso, é preciso analisar a execução 

financeira do DNIT e avaliar como os restos a pagar têm variado entre os anos no período 

compreendido entre 2002 e 2017. Em seguida, analisar em que medida a execução 

financeira varia entre Grupos de Natureza de Despesa, Modalidades de Aplicação e 

Unidades da Federação. Finalmente, identificar em que medida variações em restos a 

pagar dependem de fatores internos ao DNIT ou externos à instituição e discutir 

problemas associados aos restos a pagar e quais parâmetros para medir uma eficiência 

aceitável pela própria gestão do DNIT, com base em dados históricos.  

Metodologia:  A pesquisa envolveu a análise de 1840 programas empenhados, listados 

pelo SIGA-Brasil, como sendo pertencentes ao DNIT, entre 2002 e 2017. Para foi 

composto um indicador sentinela (Índice de Inexecução Financeira) e um percentual 

(desdobrado em Percentual de Participação nos Pagamentos e Percentual de Participação 

nos Empenhos).  

Resultados: O DNIT segue a tendência da União, mas foram identificadas diferenças na 

execução financeira entre algumas das unidades da federação. Essas diferenças sugerem 

mais estudos sobre o assunto. Também se levantou as modalidades de despesa que mais 

explicam a execução financeira e o fluxo de pagamentos na série histórica e nas unidades 

da federação. Foram levantados problemas de transparência em alguns programas. 

Limitações: as limitações encontradas dizem respeito à clareza e divulgação de dados e 

a existência de contas sob o título “não informado”. Além disso a ausência de uma fonte 

consolidada para o contingenciamento de valores, a falta de harmonia entre as 

nomenclaturas dos programas ao longo dos Planos Plurianuais e a somente recente 

divulgação dos restos a pagar pelo SIGA-BRASIL. 

Contribuições práticas: A aplicação do indicador resultou na apresentação das unidades 

da federação, modalidades de aplicação e Grupos de Natureza de Despesa mais 

relevantes, com maior percentual de inexecução e algumas das possíveis causas.  

Originalidade: Pelo conhecimento da autora, este é o único trabalho que usa indicadores 

para analisar as demonstrações orçamentária do DNIT constantes no SIGA-BRASIL, no 

período compreendido entre 2002 e 2017. 

Palavras Chave: Empenho – Pagamento – Inexecução orçamentária – Inexecução Financeira
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Abstract 

Objectives: This study intends to analyze the financial execution of the “Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes” (DNIT); Analyze the financial execution of DNIT and evaluate 

how the liabilities to pay have varied between the years in the period between 2002 and 2017; 

Analyze the extent to which financial execution varies between Groups of Nature of Expenditure, 

Modalities of Application and Units of the Federation; Identify the extent to which variations in 

liabilities payable depend on factors internal to DNIT or external to the institution and discuss 

problems associated with liabilities to be paid and what parameters to measure an efficiency 

acceptable to DNIT management itself, based on historical data. 

Methodology: The research involved the analysis of 1840 committed programs, listed by SIGA-

Brasil, as belonging to DNIT, between 2002 and 2017. A sentinel indicator (Financial Inexecution 

Index) and a percentage (divided into Percentage of Participation in Payments and Percentage of 

Participation in Commitments).  

Results: Differences in financial execution were identified between some of the federation units, 

considering the types of expenditure that most explain historical financial execution, in addition 

to the most relevant application modality. The differences between federation units suggest the 

need for further studies on the subject. It should be noted that the conduct of DNIT follows a trend 

in the Union. 

Limitations: the limitations found relate to the clarity and disclosure of data and the existence of 

accounts under the heading “not informed”. In addition, the absence of a consolidated source for 

the contingency of amounts and the only recent disclosure of the remains to be paid by SIGA-

BRASIL. 

Practical contributions: The application of the indicator resulted in the presentation of the most 

relevant federation units, Application Modalities and Expenditure Nature Groups, with a higher 

percentage of non-execution and some of the possible causes. 

Originality: To the knowledge of the author, this is the only work that uses indicators to analyze 

the DNIT budget statements contained in SIGA-BRASIL, during the period between 2002 and 

2017. 

Keywords: Commitment - Payment - Budget execution - Financial execution 

 



9 
 

               

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Execução dos Investimentos (GND 4) do Governo Federal (2001-2017) 

Figura 2 
Evolução da extensão da malha rodoviária federal pavimentada em KM 

(quilômetros) 

Figura 3 Organograma do DNIT 



10 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 01 Dotações Inicial e Autorizada e valores Empenhado e Pago - DNIT em Milhões 

de Reais. 

Gráfico 02 Valores absolutos empenhados e pagos pelo DNIT entre 2002 e 2017. 

Gráfico 03 Percentual de inexecução financeira dos 4.215 DNIT entre 2002 e 2017. 

Gráfico 04 Participação do valor pago por programas pelo DNIT por ano em relação ao 

total pago no respectivo ano. 

Gráfico 05 Participação do valor pago por programas pelo DNIT por ano em relação ao 

total pago no respectivo ano, excluído o “outlier”. 

Gráfico 06 Inexecução financeira do DNIT nos 1840 programas executados (%) em relação aos 

valores empenhados por programa. 

Gráfico 07 Distribuição de programas por Grupo de Natureza de Despesa na série histórica 

Gráfico 08  Evolução das despesas com pessoal e encargos sociais do DNIT no período 

compreendido entre 2002 e 2017. 

Gráfico 09 Evolução das outras despesas correntes do DNIT no período compreendido 

entre 2002 e 2017 

Gráfico 10 Evolução Investimentos (GND 04) e dos pagamentos do DNIT no período 

compreendido entre 2002 e 2017. 

Gráfico 11 Evolução Histórica do Percentual de Participação por Grupo de Despesa 

Gráfico 12 Relação entre as médias anuais dos índices de inexecução dos Investimentos 

(GND 04) e do DNIT 

Gráfico 13 Comparação dos pagamentos com Pessoal e Encargos Sociais (GND 01), 

Outras Despesas Correntes (GND 03) e Investimentos (GND 04) no Total de 

Pagamentos do DNIT entre 2002 e 2017 

Gráfico 14 Comparação entre os Grupos de Natureza de Despesa do DNIT ao longo da 

série histórica. 

Gráfico 15 Inexecução Financeira dos Investimentos (GND 04) do DNIT 

Gráfico 16 Relação entre empenho e inexecução financeira na Modalidade de aplicação 

090, excluídos os “outlieres” 

Gráfico 17 Relação entre empenho e inexecução financeira na execução direta fundo a 

fundo (MA 091). 

Gráfico 18 Inexecução Financeira - MA 030 sem “outlier” 

Gráfico 19 Empenhos e Inexecução financeira Modalidade 032 



11 
 

Gráfico 20 Relação entre percentual de pagamento e percentual de empenho na MA 040 

Gráfico 21 Inexecução na execução orçamentária da Modalidade de Aplicação 050 

Gráfico 22 Evolução da inexecução anual do Estado de Minas Gerais 

Gráfico 23 Unidades da federação com maiores Percentuais de Participação no Pagamento 

Gráfico 24 Unidades da federação com as menores Percentuais Participações no 

Pagamento. 

Gráfico 25 Comparação entre os índices de inexecução do Ministério dos Transportes e do 

DNIT. 

Gráfico 26 Receita primária líquida prevista e realizada (em valor nominal corrente) 

(2002-2017) 

Gráfico 27 Comparação gráfica entre Restos a Pagar da União e do DNIT entre 2002 e 

2017. 

Gráfico 28 Despesas com pessoal e encargos sociais: autorizado x pago – GND 1 (2001-

2017) 

Gráfico 29 Execução dos investimentos – GND 4 (2001-2017) 

Gráfico 30 Execução dos Investimentos – GND 3 (2001-2017) 



12 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 01 Tipo de análise utilizadas neste trabalho para cada indicador por programa  

Quadro 02 Grupos de Natureza de Despesa (GND) 

Quadro 03 Modalidades de aplicação para os valores empenhados 

Quadro 04 Rol de siglas utilizadas na descrição das unidades da federação que não 

correspondia as siglas das unidades da federação propriamente ditas e 

quantidade de programas a ela alocados. 

Quadro 05 Distribuição do Número de programas, média de Inexecução e Percentual de 

Participação dos programas por Unidade da Federação conforme a Modalidade 

de Aplicação.  

Quadro 06 Rol das Unidades da Federação com participação percentual no pagamento na 

execução orçamentária entre 2002 e 2017 por ano 

 

 



13 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 Percentual do orçamento destinado ao DNIT em relação ao total reservado ao 

Ministério dos Transportes 

Tabela 2 Distribuição do universo de programas nas Demonstrações orçamentárias do 

DNIT no SIGA BR 

Tabela 3 Distribuição de empenhos 

Tabela 4 Quantidade de programas empenhados e pagos totalmente, parcialmente e 

programas empenhados e não pagos em relação ao total de programas empenhados 

Tabela 5 Distribuição dos programas por Grupo de Natureza de Despesa conforme a lei de 

origem dos recursos do período entre 2002 e 2017. 

Tabela 6 Médias dos percentuais de inexecução financeira do DNIT para o período situado 

entre 2002 e 2017 conforme o Grupo de Natureza de Despesa. 

Tabela 7 Média de Inexecução e Percentual de Participação nos Pagamentos por 

Modalidade de Aplicação. 

Tabela 8 Percentual de inexecução financeira das transferências aos Estados e ao Distrito 

Federal (MA 030) por classes de frequência 

 

 

 



14 
 

Sumário 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................... 15 

1.1 Introdução ............................................................................................................... 15 

1.2 Apresentação ........................................................................................................... 16 

2 DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL ...................................................... 18 

2.1 Breve Histórico ....................................................................................................... 20 

2.2 Definições relativas à estrutura Administrativa do DNIT .................................. 22 

2.3 Aspectos orçamentários ......................................................................................... 23 

3 METODOLOGIA ............................................................................... 30 

3.1 Das fontes................................................................................................................. 31 

3.2 Dos dados: ............................................................................................................... 31 

3.3 Unidades de medida................................................................................................ 31 

3.4 Métodos.................................................................................................................... 31 

3.5 Técnicas de análise dos dados internos ................................................................. 32 

3.5.1 Análise vertical na mesma rubrica por programa .................................................. 32 

3.5.2 Da composição do indicador  ................................................................................ 33 

3.6 Da escolha desses indicadores ................................................................................ 34 

3.7 Limitações dessa pesquisa ...................................................................................... 35 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................................................ 36 

4.1 Parte 01: Análise da Execução financeira global ................................................. 36 

4.2 Parte 02: Análise por Grupos de Natureza de Despesa, Modalidades de 

Aplicação e Unidades da Federação nos anos 2002 – 2017 ....................................... 45 

4.3 Parte 03: Análise do DNIT em relação à União. .................................................. 71 

5 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES .................................................... 773 

REFERÊNCIAS ..................................................................................... 83 

 



15 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 Divide-se em introdução e apresentação. 

1.1 Introdução 

A discussão sobre a importância da infraestrutura de transportes assume um 

caráter econômico (HASSLER, 2018), político (STUPAK, 2017), geográfico e social 

(MEIJER E OUTROS, 2018). Essa discussão toma ares de inovação e quando trazida 

para o Brasil, ganha características estatais, devido à forte participação deste setor na 

economia (ABREU, 2014). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) é um órgão notadamente executor, de abrangência nacional criado há cerca de 19 

anos atrás (BRASIL, 2001). Segundo dados do SIGA-BRASIL, o DNIT participa com 

mais da metade do orçamento do Ministério ao qual se vincula (BRASIL, 2018). Natural 

e esperado: obras de infraestrutura envolvem orçamentos elevados (MONTEIRO, 2017). 

A análise feita pela Controladoria Geral da União (CGU), órgão de controle interno do 

Poder ao qual o DNIT é vinculado, revelou a presença de cifras elevadas de inscrições 

em restos a pagar no ano de 2015 (CGU, 2015).  

Restos a pagar consistem em uma conta na qual são inscritos os valores 

empenhados e não pagos, liquidados ou não (GIACOMONI, 2010). Assim, ocorre a 

execução orçamentária (empenho), mas não ocorre a execução financeira (pagamento). 

Elevadas cifras de restos a pagar trazem repercussões econômicas que retornam inclusive 

para o DNIT sob a forma de aumento de preços pela contratação de bens e de serviços. 

Uma vez que os prestadores de serviço recebem a sinalização de que o órgão faz uso 

elevado de restos a pagar dos seus empenhos, eles assumem isso como um risco para o 

seu negócio (ASSAF NETO, 2014). Esse risco é incluído na formação de preço pelos 

prestadores de serviço, resultando em preços mais elevados ou em licitações desertas. 

Diante disso, por meio deste trabalho, buscou-se analisar as demonstrações 

orçamentárias do DNIT para observar o comportamento dos restos a pagar desse órgão. 

Dessa forma, a descrição institucional apresenta o órgão, sua estrutura, breve histórico, 

um pouco de sua evolução institucional e suas atribuições legais. Além dessas 

informações, são abordadas questões referentes a aspectos orçamentários. 

Buscou-se fonte de dados externa ao órgão para fins de imparcialidade da 

pesquisa, bem como da composição de uma taxa e do uso de razões e percentuais. Essa 

taxa, em específico, deveria ser capaz de captar o evento indesejado representado pela 

definição de restos a pagar em relação ao total executado orçamentariamente. Como 
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resultados e as conclusões, percebeu-se a concentração de elevado percentual de inscrição 

em restos a pagar nos programas de menor valor. Ainda, notou-se que há uma elevada 

representatividade dos investimentos nos pagamentos do órgão, apesar de ser neste que 

também foram encontradas as maiores taxas de inexecução financeira. Finalmente, foram 

apresentas as unidades da federação nas quais o Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes apresentou uma maior e uma menor execução financeira. Além, é claro, 

da representatividade dos programas alocados a essas unidades em relação aos 

pagamentos totais. Como conclusões são levantadas discussões sobre como ocorre a 

execução orçamentária e qual é a relevância dessa execução para a inexecução financeira. 

1.2 Apresentação 

Problema de pesquisa foi “O que a análise da execução financeira do DNIT 

revela?” 

Objetivo Geral deste trabalho consiste em estudar a execução financeira do DNIT 

No primeiro Objetivo Específico analisa-se a execução orçamentária e financeira 

do DNIT e avaliar como os restos a pagar têm variado entre anos, entre as unidades da 

federação e entre os programas no período compreendido entre 2002 e 2017. No segundo 

Objetivo Específico analisa-se em que medida a execução orçamentária varia entre os 

programas em relação a Grupos de Natureza de Despesa, Modalidades de Aplicação e 

Unidades da Federação. 

Finalmente, no terceiro Objetivo Específico identifica-se em que medida 

variações em restos a pagar dependem de fatores internos ao DNIT ou externos à 

instituição. Neste Objetivo Específico também se discute problemas associados aos restos 

a pagar e quais parâmetros para medir uma inexecução aceitável pela própria gestão do 

DNIT, com base em dados históricos.  

A motivação deste trabalho consiste nas cifras de infraestrutura que são elevadas, 

como mostram os dados do SIGA-Brasil (BRASIL, 2018). Os órgãos possuem um peso 

elevado nas aquisições de bens e serviços da economia (OCDE, 2017). O DNIT, por 

exemplo, gerencia mais da metade dos recursos orçamentários do Ministério ao qual se 

vincula, segundo dados do SIGA BR (BRASIL, 2018). Sabendo que há o instituto dos 

restos a pagar, medida da distância entre a execução financeira e execução orçamentária 

(GIACOMONI, 2010, CUNHA, 2019), considera-se que elevados percentuais de restos 

a pagar reduzem a quantidade de recursos circulando na economia. Além disso, 
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representam incerteza quanto aos recebimentos de valores pelos prestadores de serviços 

e isso gera insegurança e inclusão desses riscos nos preços. Dessa forma, a análise das 

demonstrações orçamentárias do DNIT permite:  

1. Levantar os anos e seus resultados, em termos de inexecução financeira;  

2. Localizar as unidades da federação com maior e com menor inexecução 

financeira;  

3. Consolidar os grupos de natureza de despesa mais relevantes para os gestores 

do DNIT; 

4. Apresentar as modalidades de aplicação com maior e com menor percentual 

de inexecução financeira. 

Tudo isso visando dar aos gestores informações, históricas consolidadas além de 

permitirem a discussão sobre possíveis causas e soluções para a evolução quantitativa dos 

restos a pagar.  
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2 DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL 

O DNIT é órgão federal, instituído sob a forma de autarquia. Possui natureza 

executiva direcionada aos investimentos em infraestrutura de transportes (BRASIL, 

2001). Sendo assim não se pode tratar da sua descrição institucional sem antes vincular 

ela à União.  

A União é pessoa jurídica de direito público (BRASIL, 2002) com atribuições 

constitucionais e capacidade executiva sobre transportes (BRASIL, 1988). Por meio da 

Lei nº 10.233/2001, ela extinguiu o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER) e criou o DNIT e os demais órgãos nela contidos. O DNIT naturalmente depende 

dos recursos orçamentários da União para o desempenho de suas atividades, estando 

sujeito às normas orçamentárias. Assim, a ele são impostas restrições para fins de respeito 

às chamadas metas fiscais contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Essas 

metas são estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e direcionam a 

execução da LOA e visam estabilizar e/ou reduzir a trajetória da dívida pública (BRASIL, 

2018). 

Ao longo do período compreendido entre 2002 e 2017, em termos de resultado 

primário, a União obteve resultados satisfatórios no quadriênio 2002-2006, pois estes 

foram superiores ao previsto pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (BRASIL, 

2018). De 2005 em diante, os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) obtiveram autorização legal para não serem mais computados na despesa primária 

(BRASIL, 2018).  

Essa alteração, também pode ser indício de uma tentativa de melhoria na 

apresentação de resultados fiscais do Brasil, pois os investimentos (GND 04), sempre se 

mantiveram em patamares históricos baixos (Figura 01). 

Bem, em relação à União, sabe-se que até 2008, em termos federais, as despesas 

apresentavam curva de crescimento aproximada das despesas (BRASIL, 2018). Essa foi 

uma tendência tão clara que, até 2008, a União arrecadava mais do que o planejado. Em 

que pese isso, no ano de 2008, o DNIT apresentou uma redução em seus pagamentos e 

em seus empenhos.  

De 2009 em diante, as previsões feitas pela União passaram a não se cumprir e a 

arrecadação caiu (BRASIL, 2017). Nesse ano, a crise econômica mundial alcançou seu 
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pico e isso promoveu uma forte contração da arrecadação de receitas pelo Brasil, mas o 

mesmo não ocorreu com as despesas (BRASIL, 2018). Também, a partir desse ano, as 

metas de superávit primário previstas na legislação passaram a ser cumpridas com o 

abatimento do PAC (BRASIL, 2018).  

Figura 01 – Execução dos investimentos – (GND 4) do Governo Federal (2001-2017) 

 

Fonte: Congresso Nacional (BRASIL, 2018) 

O abatimento do PAC somado às desonerações, ajudam a explicar as quedas no 

resultado primário para os anos compreendidos entre 2014 e 2016 (BRASIL, 2018). Já o 

DNIT, entre 2011 e 2014, apresentou um descolamento um pouco maior da relação entre 

empenhos e pagamentos.  Em termos federais, a contração expressiva da arrecadação, 

combinada à incapacidade de redução das despesas, destacadamente as vinculadas, 

resultou em déficits primários a partir de 2014 (BRASIL, 2018). Para o DNIT, 2015 foi 

o pior ano da série, tendência também localizada na União.  

O que se nota é que não há uma blindagem dos investimentos em infraestrutura 

de transportes às oscilações econômicas. A infraestrutura de transportes é chamada 

infraestrutura de base e é um dos fatores que relevantes para o crescimento de um país 

(STUPACK, 2017; MEIJER E OUTROS, 2018). Ela provê acesso a recursos, trabalhos 

e mercados, circulação de renda entre outros elementos considerados relevantes para o 

desenvolvimento socio econômico (STUPACK, 2017; MEIJER E OUTROS, 2018). A 

eles deve ser dada uma atenção especial, pois a infraestrutura é considerada como um dos 
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gargalos da economia brasileira e isso afeta o crescimento, especialmente em termos de 

qualidade, não apenas de quantidade (HASSLER, 2018). 

No Brasil, o investimento nessa espécie de infraestrutura é mais dependente da 

atuação governamental e isso faz com que as oscilações orçamentárias e restrições fiscais 

tem um impacto relevante (RIANI, 2017; GIAMBIAGGI E ALÉM, 2010). Dessa forma, 

o ambiente externo ao DNIT possui riscos que interferem na atividade deste, mas esta 

atividade é importante para o futuro do Brasil. Em que pese isso, o DNIT já tem uma 

história. É sobre uma parte dela que este trabalho se debruça. 

2.1 Breve Histórico 

 A história da infraestrutura no Brasil é marcada pela presença estatal em 

diversos momentos. O DNER, antecessor do DNIT, quando de sua criação, não contou 

com mesmos recursos financeiros da comissão que lhe antecedia (DNIT, 2019). Mesmo 

assim, entre 1945 e 1987 foram pavimentados cerca de 47.000 km de rodovias federais. 

(DNIT, 2019). Como exemplo, entre 1945 e 1950, houve o acréscimo pelo dobro de 

rodovias federais, devido ao advento da Lei Joppert que criou o Fundo Rodoviário 

Nacional (DNIT, 2019).  

O DNER estava atuante em diversos planos econômicos e, durante sua existência, 

enfrentou aumentos e contrações em seus recursos (DNIT, 2019; GIAMBIAGGI E 

ALÉM, 2010; FERREIRA E BASI, 2011; RESENDE, 2014). No Plano de Metas, o setor 

de Transporte recebeu 29,6% do total de recursos alocados pelo governo (GIAMBIAGGI 

E ALÉM, 2010). No Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), a contração de 

gastos fez com que apenas 14,8% da despesa total fosse com infraestrutura (RESENDE, 

2014). Nos dois Planos Nacional de Desenvolvimento, que trouxe os Corredores de 

Transportes e o Plano Nacional de Viação (BRASIL, 1973), o DNER também estava lá. 

O que se observou, também, foi uma predominância de investimentos no modal 

rodoviário ao longo da existência do DNER (DNIT, 2007). Destaca-se que, em todos 

esses momentos, a quilometragem da malha rodoviária, permaneceu ascendente, 

conforme a Figura 02, abaixo. 

As crises econômicas causaram a suspensão nos recursos do FNR, entre 1982 e 

1985 (DNIT, 2007). Em 1988 o FNR foi extinto e depois da Constituição Federal de 1988 

veio a reforma burocrática (PEREIRA, 1996). No caso do DNER, essa reforma trouxe 

alternativas para o financiamento da malha rodoviárias, algumas delas são mantidas até 
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os dias atuais (DNIT, 2019). Outras inovações decorrentes da Reforma Administrativa 

foram a extinção do DNER e a criação do DNIT, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 

(BRASIL, 2019).   

Figura 02 - Evolução da extensão da malha rodoviária federal pavimentada em KM 

(quilômetros) 

 

Fonte: DNIT (2019). Disponível em: http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-

viacao/sistema-nacional-de-viacao/Evoluodaextensodamalha19592016.pdf. Acessado em 19 

dez 2019. 

Desde então, o DNIT foi criado e enfrentou muitos desafios. Sua atuação é 

nacional, nos modais ferroviário, rodoviário e aquaviário, incluindo portos e eclusas 

(BRASIL, 2007). Os terminais marítimos, não citados em sua lei de criação, estão 

excluídos de sua competência, mas o passivo ferroviário nelas está inserido (BRASIL, 

2007). Isso indica que o DNIT possui uma carteira de gestão sobre ativos e passivos e 

isso demanda uma organização administrativa para atender às suas demandas. Nesse 

contexto é importante compreender sua estrutura administrativa, próximo item a ser 

trabalhado. 

  

http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional-de-viacao/Evoluodaextensodamalha19592016.pdf
http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional-de-viacao/Evoluodaextensodamalha19592016.pdf
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 2.2 Definições relativas à estrutura Administrativa do DNIT 

No Brasil, o Executivo é órgão, que realiza as determinações contidas na 

legislação brasileira (MELLO, 2012, MEIRELLES, 1997, p. 572-577, SILVA, 2012, p. 

540) por meio do Ministério da Infraestrutura, cuja nomenclatura e divisão oscilou ao 

longo do tempo (BRASIL, 2019).   

Segundo a lei nº 10.233/2002 (BRASIL, 2002) são órgãos do DNIT: a Diretoria 

Colegiada, composta pelos diretores contidos no Regimento Interno do órgão. Seu órgão 

máximo; Diretoria Geral; Diretoria Executiva; Diretoria de Infraestrutura Rodoviária; 

Diretoria de Infraestrutura Ferroviária; Diretoria de Infraestrutura Aquaviária e Diretoria 

de Administração e Finanças.  

Atualmente, seu organograma obedece ao disposto na Figura 01. Ele é plenamente 

responsável pela gestão dos recursos que lhes são alocados (FAE, 2019).  

Figura 03 – Organograma do DNIT 

 
Fonte: http://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/insitucional/organograma. Acessado em: 

11 mar 2020. 

O art. 88, IV, do Regimento Interno (BRASIL, 2016), por exemplo, atribui à 

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (DIR) a responsabilidade para gerir as rubricas 

constantes do Orçamento Geral da União (OGU) relativas aos Programas de Trabalho à 

http://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/insitucional/organograma
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sua atuação. Para isso a DIR realiza solicitações de empenho remetidas à Diretoria de 

Administração e Finanças (DAF). Isso é feito por meio de suas Coordenações. 

Conforme o Art. 39 do Regimento Interno (BRASIL, 2016, p.31)., a Diretoria de 

Administração e Finanças é a diretoria regimentalmente responsável pela gestão do 

orçamento no DNIT Ela atua por meio de suas coordenações, atuando sobre aspectos 

orçamentários do DNIT.  

Isto posto, pode-se passar a tratar da questão orçamentária relevante para o 

trabalho. 

2.3 Aspectos orçamentários 

Após reforma administrativa (PEREIRA, 1996) veio a reforma fiscal, com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF). A LRF limita investimentos em bens que impliquem 

despesas continuadas de longo prazo (BRASIL, 2000) e, mais recentemente, a Emenda 

Constitucional nº 95 ampliou ainda mais o rol de limitações (BRASIL, 2016). Além disso, 

há outros riscos. A corrupção (LOPES, 2011), a diferença entre os diversos níveis de 

governo (HASSLER, 2018), além do engessamento fiscal (CUNHA, 2019) são alguns 

deles. Tais fatores se constituem em um risco para a execução orçamentária e financeira 

no Brasil como um todo e no DNIT também. 

Diante desse contexto, é preciso entender como ocorre o ciclo orçamentário e a 

execução orçamentária brasileira. Segundo o Manual Técnico do Orçamento (BRASIL, 

2015) o sistema orçamentário é estruturado e visa atender às exigências de informação 

demandadas por todos os interessados no orçamento público federal. A primeira dessas 

informações consiste no chamado ciclo orçamentário. 

Segundo Lima (2018) o ciclo orçamentário se divide em quatro etapas. São elas: 

elaboração da proposta; discussão votação e aprovação; execução orçamentária e controle 

da execução. Na etapa de elaboração da proposta, as unidades executoras levantam suas 

necessidades de financiamento e enviam para fins de consolidação e remessa ao 

legislativo (LIMA, 2018), o qual discute e vota. Após a votação a execução ocorre por 

conta dos órgãos e se estende por todo o exercício financeiro (LIMA, 2018) e pode ir 

além (GIACOMONI, 2010). 

A consequência disso é um sistema complexo e rígido, necessário, mas que deve 

ser adaptado. Muito se discute sobre reformas administrativas e tributárias (IRAJÁ, 

2020), mas pouco se comenta sobre reformas orçamentárias. A infraestrutura consiste em 
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um segmento que demanda um planejamento de longo prazo (HASSLER, 2018), não 

somente em relação ao que se quer, mas também em relação a como se quer. Isso perpassa 

pela questão orçamentária e financeira.   

Tais esclarecimentos são relevantes para explicar como o governo brasileiro 

realiza esse tipo de investimento na esfera federal. Nos demais, não muda muito quanto 

as etapas da despesa (FGV, 2017). Sabendo que a execução orçamentária perpassa pela 

realização de uma despesa pública (GIACOMONI, 2010; LIMA, 2018) e que esta 

concretização se desdobra em etapas, sequenciadas e dependentes da sua anterior 

imediata (LIMA, 2018; GIACOMONI, 2010), denominadas de empenho, liquidação e 

pagamento é importante maior detalhamento sobre elas. 

Sendo o DNIT uma autarquia federal, ele tem um sistema de orçamentação 

baseado em leis federais, a saber: Planos Plurianuais, Lei de Diretrizes orçamentárias e 

Lei Orçamentária anual (BRASIL, 1988). Além dessas, há uma Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a Lei Complementar nº 101/2000 (BRASIL, 2000), a Lei n º 4320/64 (BRASIL, 

1964), mais aplicáveis ao macro-orçamento (CUNHA, 2019), a Lei nº 8666/1993 

(BRASIL, 1993) e outros normativos que regem a execução da despesa pública pela 

administração pública brasileira.  

As atividades de empenho do DNIT estão, conforme determinação regimental do 

art. 39, X, a cargo da Diretora de Administração e Finanças (DAF) (BRASOL, 2016, p. 

31). À DAF (FIGURA 01) compete “orientar, avaliar, controlar e autorizar as 

solicitações de empenho solicitadas pelas demais Diretorias.” (BRASIL, 2016, p.31). 

Ainda, conforme o Regimento Interno do DNIT (BRASIL, 2016), art. 49, IV, compete ao 

Setor de Execução Orçamentária, subordinado à Coordenação de Gestão Orçamentária 

fazer a emissão das notas de empenho de despesas e suas alterações. 

Dando prosseguimento, quando da execução de uma despesa pública é necessário 

observar as etapas de empenho, liquidação e pagamento (LIMA, 2018). Empenho 

consiste na separação de um valor certo para a cobertura de uma despesa a ser realizada 

conforme uma avença (GIACOMONI, 2010). O documento que o formaliza é a nota de 

empenho, por meio da qual a Administração pública comprova a existência de recursos 

orçamentários suficientes para realizar uma despesa com responsabilidade (BRASIL, 

2007). Ele pode substituir um contrato em alguns casos (BRASIL, 1993), mas em 

algumas modalidades é elemento essencial para a realização da licitação (BRASIL, 

2007).  A despesa pública, portanto, significa um comprometimento de recursos e é 
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realizada pelo empenho (GIACOMONI, 2010; LIMA, 2018; CUNHA 2019). Este 

comprometimento, visa a prestação os serviços públicos e possui um tempo de ocorrência 

(CUNHA, 2019). 

Esse tempo é, comumente, o Exercício Fiscal que coincide com o ano civil (FGV, 

2017, CUNHA, 2019). Diante de alguns eventos, contudo, a etapa de execução pode 

ultrapassar o exercício financeiro para o qual ela foi planejada. Especialmente se, em 

algum momento da execução, vier o contingenciamento e isso afetar a continuidade dos 

serviços públicos, seja na fase de liquidação, seja na fase de pagamento (CUNHA, 2019). 

O contingenciamento consiste em uma ação para “(...) bloquear uma parcela das receitas 

estimadas para o exercício fiscal para ver se ao longo do ano essas estimativas 

correspondem à realidade” (REZENDE E CUNHA, 2013). O contingenciamento é uma 

medida macroeconômica que causa efeitos na execução orçamentária propriamente dita, 

ou seja, no micro-orçamento (RESENDE E CUNHA, 2005). O que se nota é que o 

contingenciamento consiste num alerta para que seja feita uma aproximação entre o que 

é previsto e o que é realmente disponibilizado para o gestor (CUNHA, 2019). Ou seja: a 

existência do contingenciamento reforça a importância de um planejamento bem 

calculado (WILDAWSKY, 1979, CUNHA, 2019).  

O contingenciamento, portanto, pode influenciar na inscrição em restos a pagar 

(RAP) ou em despesas de exercícios anteriores (DEA), que nada mais são do que 

ferramentas de exceção (CUNHA 2019 e 2013, LIMA, 2018; GIACOMONI, 2010). Tais 

inscrições, consistem em postergação da execução financeira para além de um exercício 

financeiro (CUNHA, 2019). Há, assim, o deslocamento da ordem temporal da execução 

orçamentária, do planejamento e uma expansão temporal do controle. Explica-se: ao 

mesmo tempo em que se está planejando o orçamento do ano seguinte, também está 

executando o orçamento deste ano e, mais, o dos anos anteriores, tudo isso enquanto se 

faz o controle da execução (CUNHA, 2019).  

Somado a isso, ainda há as despesas vinculadas, ou obrigatórias. Essas despesas 

não podem deixar de ser realizadas pelo gestor público algumas sob pena de 

responsabilidade (BRASIL, 1988). São exemplos dessas despesas os gastos com pessoal 

e encargos sociais e as ações de alguns planos específicos: Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e outros (FERNANDES, 2019; Brasil, 2004; BRASIL, 2007). Essas 

despesas aumentam a execução financeira do estado, facilitando a redução do tempo de 

retorno dos recursos para a economia. 
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Diz-se que o uso de tais ferramentas de exceção para o investimento é, na verdade, 

uma tradição brasileira (CUNHA, 2019). Assim, seria comum que “mais da metade da 

metade da execução do investimento público corresponde ao pagamento de RAP’s dos 

anos anteriores.” (CUNHA, 2019). Dessa forma, ao permitir que despesas empenhadas 

sejam pagas em outros anos o DNIT usa uma importante ferramenta de gerenciamento 

financeiro, mas também paga pelas consequências. A elevação no uso de tais recursos 

pode sinalizar ao mercado que há o risco de não receber do DNIT, o que pode prejudicar 

o planejamento de curto prazo dos fornecedores e resultar em repasse desse risco ao preço 

(ASSAF NETO, 2014). Ou seja: maior o risco de não recebimento, maior o preço de custo 

de bens e serviços para o ente estatal.  

Ainda, há dois aspectos relevantes nesse atraso que devem ser mencionados. O 

primeiro deles consiste nas ações judiciais (CGU, 2015) e o segundo no vulto das compras 

de um ente estatal (EUROSTAT, 2018, OCDE. 2015). O atraso nos pagamentos faz com 

que esses valores sejam revertidos em cobranças judiciais, geralmente acrescidas de 

custas e honorários, o que pode comprometer o orçamento futuro do DNIT. Além disso, 

em que pesem as participações individuais dos programas serem pequenas, quando 

somadas seu valor alcança cifras consideráveis. Ao atrasar os pagamentos, o Ente Estatal 

imobiliza recursos consideráveis de uma economia e tudo isso perpassa pela execução 

orçamentária e financeira. 

A execução orçamentária, portanto, se relaciona com aspectos de gestão do Estado 

(CALDEIRA ET AL, 2016). Ela se afigura complexa, e de linguagem relativamente 

hermética aos cidadãos mais comuns (GIACOMONI, 2010). Tome-se o caso da 

Contabilidade Pública: a legislação Federal traz em si a obrigação da contabilidade 

pública controlar os atos e fatos orçamentários, patrimoniais e financeiros (LIMA, 2015; 

CUNHA, 2019). Dessa forma, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, são necessários quatro sistemas de contas, as contas orçamentárias, patrimoniais 

e financeiras e as contas de controle (BRASIL, 2015).  

Os sistemas de contas apenas refletem uma realidade complexa consistente na 

separação entre essas três esferas – financeira, patrimonial e orçamentária – de tal forma 

que se faz preciso um sistema de controle para harmonia delas (LIMA, 2015). Separar a 

esfera orçamentária da financeira é importante porque a execução orçamentária – o 

empenho, marca a execução pelo critério de competência (BRASIL 1964). A execução 

financeira, o pagamento, marca o desembolso. Já as contas patrimoniais indicam os 
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aumentos e as diminuições no valor do patrimônio líquido de uma entidade (BRASIL, 

2015), sendo contas de resultado. Elas representam as variações patrimoniais 

aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Os Restos a pagar, portanto, seriam 

valores empenhados e não pagos, figurando, em regra, como um direito de terceiro contra 

o Estado (passivo).  

O uso desse tipo de recurso deveria ser exceção e não regra nos pagamentos pelo 

DNIT. Assim, por exemplo, para empenhos realizados nos meses finais dos anos ou os 

empenhos globais – aqueles nos quais se empenha o valor total da obra (JUSTEN FILHO, 

2008). Além disso, o contingenciamento e as despesas obrigatórias dificultam a vida do 

gestor que necessariamente deve conviver com essas medidas (CUNHA, 2019). Os 

decretos de contingenciamento limitam os empenhos e pagamentos dos órgãos públicos.  

O investimento no Brasil, portanto, é feito por meio de ferramentas orçamentárias 

de exceção, que, na verdade, são direitos de terceiro (obrigação do Estado para com seus 

fornecedores). Isso se reflete no custo de bens e serviços cobrados pelo mercado ao 

inadimplente (ASSAF NETO, 2014). Associado a isso, ocorre também a complexidade 

da execução orçamentária e financeira que demanda um tempo considerável para o 

processamento de informações orçamentárias e financeiras (CUNHA, 2019).  

Passando-se agora para as despesas, sabe-se que elas podem ser divididas em 

categorias. Essas categorias são estanques, cujos gêneros apresentados são despesas 

correntes ou de capital (BRASIL, 2015). Outra classificação apresentada é a que separa 

as despesas por Grupo de Natureza de Despesa, que aglutina as despesas conforme o tipo 

de necessidade que ela atende (BRASIL, 2015). 

Esses grupos são detalhados no Manual Técnico do Orçamento (MTO) (BRASIL, 

2015) e permitem uma compreensão do tipo de desembolso feito pelo DNIT e do 

percentual de pagamento. Segundo o MTO (BRASIL, 2015) os Grupos de Natureza de 

Despesa (GND) são:  

• GND 01: para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais;  

• GND 02: para as despesas com Juros e Encargos da Dívida;  

• GND 03:  para as despesas com Outras Despesas Correntes;  

• GND 04: para as despesas com Investimentos;  

• GND 05: para as despesas com Inversões Financeiras;  

• GND 06: para as despesas com Amortização da Dívida.  
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Em se tratando dessas categorias de despesa, as que foram mais trabalhadas aqui 

foram os investimentos, despesas com pessoal e encargos sociais e despesas correntes. 

Este último grupo, aliás possui uma peculiaridade: os contratos de terceirização de mão 

de obra têm seus valores lançados aqui (BRASIL, 2020). Já as contratações para atender 

a necessidades emergenciais, mediante processo seletivo simplificado são incluídas na 

GND 01, pessoal e encargos sociais (BRASIL, 2020). 

Essas categorias de despesa são importantes porque auxiliam na organização da 

classificação, mas elas não dizem a forma pela qual a despesa deve ser realizada. Essa 

forma está contida na Modalidade de Aplicação (BRASIL, 2020 e BRASIL, 2015). A 

Modalidade de Aplicação, portanto, indica a forma pela qual a despesa deve ser 

executada. Aqui, uma consideração importante: a manifestação do princípio do interesse 

público é exposta aqui. O Princípio do Interesse Público significa que a Administração 

Pública deve ter sua atuação voltada para a satisfação do interesse público (MEIRELLES, 

1997; MELLO, 2012; SILVA, 2012). Sendo assim, a modalidade de aplicação do tipo 

transferência, por exemplo, permite que um ente transfira recursos orçamentários para 

que outro ente público ou consórcio público visando atendimento do interesse público 

(BRASIL, 1964). Explica-se: em termos orçamentários, a transferência consiste na 

entrega de recursos financeiros a outro ente público, para a aquisição de bens e serviços 

que irão integrar patrimônio da entidade recebedora (BRASIL, 1964). É como uma 

doação de recursos de um ente para o outro. Se toda atuação da administração deve 

atender ao interesse público, supõe-se que esse direcionamento de recursos orçamentários 

se preza a este fim. Também pode ser considerada uma ferramenta de controle para um 

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988): redução 

das desigualdades regionais. 

Aqui faz-se uma diferenciação entre transferência e delegação (BRASIL, 2020). 

A delegação é diferente: nela a entidade pública recebedora executa uma aquisição de um 

bem ou de um serviço que irá se integrar ao patrimônio do transferidor (BRASIL, 1964). 

Para o recebedor, é gerenciar recursos de um terceiro (DNIT, no caso), em nome e 

benefício deste. As aplicações diretas sãos os gastos nos quais o DNIT aloca seu próprio 

orçamento. As modalidades de aplicação do DNIT estudadas com mais afinco neste 

trabalho envolvem a transferência, a delegação e a execução direta. Não se vai descer ao 

nível do Elemento de Despesa, pois os dados aqui trabalhados não aprofundaram a este 

ponto. 
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Críticas a parte, observou-se que o DNIT tradicionalmente movimenta mais de 

50% dos recursos orçamentários do ministério ao qual se vincula (para mais, ver seção de 

dados). Das despesas do DNIT um percentual elevado, ao longo do tempo ingressou nos 

chamados restos a pagar, doravante denominado inexecução financeira. Em etapa própria 

deste trabalho a questão da inscrição em restos a pagar será apresentada e depois 

discutida.  
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3 METODOLOGIA 

O escopo deste trabalho é analisar a instituição DNIT, a entidade como um todo. 

Dessa forma, os dados foram extraídos do SIGA-BR (BRASIL, 2018), sem especificação 

por unidade administrativa, mas apenas por órgão, unidade da federação, programa e 

outras partições orçamentárias pertinentes. Os dados analisados envolvem a execução 

orçamentária do órgão como um todo, dessa forma, ao mencionar esta execução, ainda 

que por unidade da federação, não se está fazendo referência às superintendências 

regionais. Isso merece ser destacado, para evitar ponderações incidentes sobre eficiência 

de superintendências, uma vez que os dados analisados não permitem esse tipo de 

inferência, além de não ser este um escopo do presente trabalho.  

Da leitura de Fae (2019), depreende-se que empenhos consistem em uma 

execução orçamentária, ao passo que os pagamentos seriam a execução financeira. Além 

disso, há despesas de cunho vinculado e despesas de cunho discricionário. Nessas, é 

possível haver cortes, nas outras a lei impõe o pagamento. Finalmente, a unidade de 

avaliação aqui utilizada foi o programa, que engloba valores que não coincidem com as 

contratações em si. Dessa forma, em que pesem os valores totais do DNIT alcançarem 

somas vultosas, observou-se que o percentual individual empenhado e pago não 

representava valor significativo em relação ao total dos programas. Dessa forma, não 

foram considerados valores individuais de avenças (contratos, termos e semelhantes).  

O presente trabalho não é uma avaliação, mas somente uma análise.  Uma 

avaliação passa pela determinação de um valor (FRACAROLLI, 2015). Dessa forma, 

também é necessário o estabelecimento de uma meta, para que seja possível comparar e 

determinar erros e acertos (FRACAROLLI, 2015). Aqui se buscou uma métrica que 

permitisse comparabilidade por anos. Ou seja: o que se buscou foi encontrar uma forma 

de analisar a evolução dos restos a pagar do DNIT. Nisso, os valores relativos e 

racionalizados expressos em percentagem se apresentaram úteis. Houve a composição de 

indicadores com base em programas, a menor unidade desta análise deste trabalho.  

A primeira parte consiste na apresentação das fontes e na visão panorâmica dos 

dados. A segunda parte é a metodologia adotada, a qual passa pela composição do Índice 

de Inexecução (Etki) e do Percentual de participação (PP). A terceira parte consiste na 

apresentação das técnicas adotadas para as análises 
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3.1 Das fontes 

Trabalha-se uma abordagem quantitativa de análise de dados secundários cujas 

fontes foram os seguintes sistemas e órgãos: 

• SIGA-BR (BRASIL, 2018); 

• Biblioteca Legislativa da Presidência da República do Brasil. 

Tais dados foram complementados pelo contido nos relatórios das entidades infra: 

• CGU (BRASIL, 2020) 

• TCU (BRASIL, 2015) 

3.2 Dos dados:  

O SIGA-BRASIL lista 4215 programas listados como sendo pertencentes ao 

DNIT, entre 2002 e 2017. Muitos aparecem com valores zerados, mas ainda são citados 

mesmo após anos do término do PPA. Desses programas, os que apresentam empenho 

zerado foram excluídos da análise, pois o pressuposto de inexecução é justamente a 

existência de empenho, que representa a execução da despesa. Dessa forma, foram 

trabalhados 1840 programas atribuídos ao DNIT na série histórica, com empenhos 

diferentes de zero. Essas foram as observações analisadas. 

3.3 Unidades de medida  

As unidades de medida adotadas foram: 

• Valor da rubrica orçamentária: Real (R$). Os valores empenhados 

e pagos, em cada programa, são medidos em real; podem ser 

aglutinados em milhões ou bilhões de reais; 

• Valor de tempo: ano. Cada unidade de tempo aqui é coincidente 

com o exercício fiscal que, por força da lei 4320/64 (BRASIL, 64) 

coincide com o ano civil; 

3.4 Métodos 

Buscou-se trabalhar com percentuais, pois isso permitia a comparação temporal 

com base nos pontos percentuais de oscilação de um ano para outro, evitando-se assim, a 

necessidade de atualizações monetárias (EUROSTAT, 2020).   

Antes de dar seguimento, é importante revisitar os objetivos deste trabalho, quais 

sejam: 
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1. Analisar a execução financeira do DNIT e avaliar como os restos a pagar têm 

variado entre anos no período compreendido entre 2002 e 2017; 

2. Analisar em que medida a execução financeira varia entre Grupos de Natureza 

de Despesa, Modalidades de Aplicação e Unidades da Federação; 

3. Identificar em que medida variações em restos a pagar dependem de fatores 

internos ao DNIT ou externos à instituição e discutir problemas associados aos restos a 

pagar e quais parâmetros para medir uma eficiência aceitável pela própria gestão do 

DNIT, com base em dados históricos. 

Para a análise orçamentária do DNIT somente foram usadas as rubricas de 

empenho e pagamento, pois esta é uma análise da execução financeira do órgão.  

3.5 Técnicas de análise dos dados internos 

As comparações aqui englobam quantidades e percentuais. Os valores trabalhados 

– empenhados e pagos – serão sempre os valores da época. Finalmente o uso de gráficos 

figuras e tabelas foi necessário para comparar certas diferenças de valores empenhados e 

pagos. 

Como técnicas, utilizou o método de análise vertical (ASSAF NETO, 2014) e, por 

meio dela, foram extraídos os indicadores para cada um dos gêneros listados no Quadro 

01. 

Quadro 01 – Tipo de análise utilizadas neste trabalho para cada indicador por programa  

Gênero Espécie   

Análise vertical sobre uma rubrica Percentual de participação (01) 

Análise vertical sobre duas rubricas Índice de Inexecução Financeira (02) 

Fonte: Elaboração própria com base nas ideias de análises de Garrison, Noreen e Brewer 

(2013) e Assaf Neto (2014). 

Aqui, cabe salientar que não se analisou a execução financeira e orçamentária das 

unidades locais do DNIT, mas, sim, de toda a autarquia em cada unidade da federação. 

Isso é relevante ser destacado por dois motivos: o primeiro é que não se trata de uma 

análise de desempenho de unidades administrativas; o segundo é que, para este trabalho, 

o DNIT é estudado como uma única entidade, mormente porque os dados disponíveis não 

permitem maiores ilações. Dessa forma, seguem-se os indicadores. 

3.5.1 Análise vertical na mesma rubrica por programa 

PP (%) = (bti/Bti) x 100 (01) 

Onde: 
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• PP correspondeu ao valor percentual do programa em relação ao total. É 

expresso em percentagem; 

• b, consiste no valor unitário do programa naquele ano; 

• B, consiste no resultado da soma de todos os valores dos programas; 

• t, o ano de ocorrência daquele valor para aquele programa; 

• i, a unidade da federação na qual aquele programa foi executado, quando 

a unidade da federação for analisada; 

3.5.2 Da composição do indicador 

O indicador aqui foi composto por diferença e comparado com o total desejado. 

Assim, o percentual de inexecução da despesa pública, “E”, foi expresso como na 

Fórmula 02 abaixo: 

Etki(%) = [(Wtki – Ptki) / Wtki] (02) 

 

Onde: 

• “E” representa a taxa de inexecução da despesa pública, em percentual 

(%); 

• “W”, o Valor Empenhado,  

• “P” o Valor Pago, 

• “t”, o Tempo;   

• “k”, o Programa  

• “i”, a unidade da federação 

Dessa forma, quanto mais próxima de zero for a relação entre o que não foi pago 

no exercício financeiro e o valor empenhado mais eficiente é a autarquia em relação ao 

programa em comento. Para isso é preciso entender as definições relativas às rubricas 

orçamentárias, ao sistema orçamentário e as noções de inexecução financeira e 

orçamentária. A metodologia aproximou-se de uma análise quantitativa, usando 

ferramentas de estatística descritiva e matemática básica. O período estudado 

compreendeu todo o interregno de 2002 a 2017. Não se pretende exaurir a matéria, muito 

aquém disso, mas apenas contribuir para a gestão financeira do órgão. Seguem-se as 

análises dos resultados. 
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3.6 Da escolha desses indicadores 

Buscou-se trabalhar com percentuais pudessem ser um Indicador Sentinela, o qual 

consiste naquele que mensura eventos não desejáveis (BITTAR, 2001). O não pagamento 

dos compromissos empenhados por um órgão pode ser considerado um evento não 

desejado por alguns fatores.  Os que foram levantados para este trabalho foram:  

• A distância temporal entre execução financeira e orçamentária, o 

que dificulta a prestação de contas e a apresentação real do valor 

econômico gerado pelo órgão (ALVES E OUTROS, 2005);  

• As consequências econômicas relevantes, como o aumento nas 

cobranças judiciais (CGU, 2015) e o repasse ao preço do risco pelo 

atraso ou não recebimento de recursos (ASSAF NETO, 2015);  

• Consumo de cifras elevadas por entidades públicas (OCDE, 2015), 

de maneira que o valor empenhado e não executado pode retirar 

uma renda considerável da economia naquele ano. 

O percentual de empenho levanta a execução orçamentária e é calculado sobre o 

total de empenhos feitos pelo DNIT. A execução financeira tem base diversa, qual seja, 

o pagamento, calculado sobre o valor total de pagamentos do DNIT. Sabe-se que 

empenhos e pagamentos possuem, entre si, uma relação linear positiva, ou seja, quanto 

maior é o valor dos empenhos, maior é o valor dos pagamentos. Além disso, o valor do 

empenho, na Administração Pública, consiste no valor limítrofe do pagamento e esse 

limite é alcançado quando o percentual de inexecução for 0,00%. Assim, o indicador de 

inexecução (Fórmula 01) complementa os percentuais de pagamento e de empenho 

(Fórmula 02) do órgão. Ou seja, em relação aos programas, é esperado que o percentual 

de participação do empenho seja sempre superior ao de pagamento quando o percentual 

de inexecução for diferente de zero.  

Os percentuais de empenho e pagamento foram calculados ao longo da análise, 

mas a ela foi baseada no percentual de pagamento e no índice de inexecução. São 02 

indicadores de proporcionalidade indireta: quanto maior é o percentual de inexecução 

menor é o pagamento realizado naquele programa, naquele ano. Quanto menor é o 

pagamento, menor é a participação dele para o pagamento total e menor é a relevância 

financeira do programa dentro da carteira de programas que o DNIT deve gerenciar. Isso 

pode significar uma redução de importância desses programas e dar indício do tipo de 
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despesa que está tendo prioridade financeira real, não apenas orçamentária. Era 

necessário, portanto, analisar o percentual de pagamento. Além disso, o índice de 

inexecução já contempla em si os valores do empenho em sua composição. 

3.7 Limitações dessa pesquisa 

Em que pesem essas considerações, os indicadores aqui apresentados são pouco 

sensíveis às despesas vinculadas e aos contingenciamentos, especialmente o percentual 

de inexecução. Tais despesas interferem favoravelmente no seu cálculo uma vez que elas 

devem ser cumpridas. Isso significa que o percentual real pode ser maior do que o 

calculado deste trabalho, quando desconsideradas as despesas obrigatórias. Como não 

houve a indicação clara e inequívoca dos programas como vinculados ou discricionários, 

neste trabalho não se preocupou com esta análise. Mesmo assim essa limitação do 

indicador foi mencionada. Além disso, o presente trabalho encontrou limitações de 

pesquisa quanto à disponibilidade de dados em infraestrutura de transportes. A primeira 

delas consiste na falta de continuidade dos programas ao longo dos diversos planos 

plurianuais. A nomenclatura dos programas oscila conforme o Plano Plurianual, de 

maneira que cada ano, uma nova nomenclatura é iniciada. Isso prejudica a comparação 

intertemporal quanto à execução quando se toma por base apenas a unidade programas. 

Haveria a possibilidade de comparação entre as atividades de contratação do DNIT e o 

disposto nos programas se outras informações fossem disponibilizadas. A divulgação, 

pelo DNIT, de um glossário identificando a abrangência de cada programa em cada Plano 

Plurianual, por exemplo, possibilitaria uma melhor comparação na análise apenas pelos 

programas. A análise pelas ações permite, contudo, um maior detalhamento, mas como 

não foi o escopo dessa análise, ela segue como sugestão para os próximos estudos. 

Outras dificuldades são a falta de transparência em relação à divulgação de alguns 

programas, que eram apresentados como “não informados” e a falta de informações 

orçamentárias que definam, em nível de programas, a característica de despesa vinculada. 

A mesma dificuldade ocorreu em relação ao valor dos contingenciamentos por ano e por 

pasta afetada, impedindo a análise dos limites superiores e inferiores passiveis de 

utilização como parâmetros históricos. 

Finalmente em todas as pesquisas feitas, não foram localizados trabalhos focados 

na inexecução financeira e no mapeamento dos pagamentos, especialmente em relação 

ao DNIT entre 2002 e 2017.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O objetivo geral deste trabalho consiste em estudar a execução financeira do 

DNIT. Isso será feito, pela análise da execução orçamentária e financeira dele e pela 

avaliação de como os restos a pagar têm variado. Tal variação foi analisada tendo por 

base os anos, as unidades da federação e os programas no período compreendido entre 

2002 e 2017. Ainda, busca-se identificar em que medida variações em restos a pagar 

dependem de fatores internos ao DNIT ou externos à instituição. Além disso, visa discutir 

problemas associados aos restos a pagar e quais parâmetros para medir uma inexecução 

aceitável pela própria gestão do DNIT, com base em dados históricos. 

4.1 Parte 01: da execução financeira global 

O DNIT é um órgão com um orçamento relativamente grande. A análise dos dados 

presentes no SIGA BR permite asseverar que o orçamento do DNIT é superior a 50% do 

orçamento da pasta (BRASIL, 2018). A Tabela 01 apresenta o histórico dessa 

participação. 

Tabela 01 – Percentual do orçamento destinado ao DNIT em relação ao total reservado ao 

Ministério dos Transportes 

Ano 

Dotação 

Inicial 

DNIT 

(Milhões 

de R$) 

Dotação 

Inicial MT 

(Milhões 

de R$) 

Dotação 

Inicial 

DNIT/MT 

(%) 

Autorizado 

DNIT 

(em Milhões 

de R$) 

Autorizado 

MT 

(em milhões 

de R$) 

Autorizado 

DNIT/MT 

(%) 

2002 4.986 7.655 65% 6.546 9.592 68% 

2003 8.414 12.461 68% 8.275 11.546 72% 

2004 3.278 8.577 38% 4.597 9.979 46% 

2005 6.885 9.500 72% 7.274 10.198 71% 

2006 5.706 8.176 70% 6.969 9.652 72% 

2007 8.176 10.769 76% 10.238 14.369 71% 

2008 9.370 12.735 74% 10.206 15.120 67% 

2009 8.649 12.973 67% 11.828 16.691 71% 

2010 11.210 17.648 64% 14.327 21.250 67% 

2011 15.339 21.299 72% 15.610 22.322 70% 

2012 15.411 22.388 69% 20.388 28.384 72% 

2013 14.947 21.413 70% 14.111 21.124 67% 

2014 13.911 21.068 66% 13.686 21.731 63% 

2015 12.174 19.908 61% 11.605 19.083 61% 

2016 8.040 13.859 58% 8.331 13.977 60% 

2017 11.530 28.032 41% 10.293 26.124 39% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIGA Brasil (BRASIL, 

2018). 

O órgão, contudo, possui uma oscilação muito grande de pagamentos por unidade 

da federação e por anos. Além disso nem todos os valores empenhados são efetivamente 
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pagos. Isso significa que há uma distância entre execução orçamentária e execução 

financeira. O Gráfico 01 apresenta a evolução desses valores em milhares de reais ao 

longo do tempo. 

Gráfico 01 – Dotações Inicial e Autorizada e valores Empenhado e Pago - DNIT em Milhões 

de Reais 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA Brasil (BRASIL, 2018) 

Desse gráfico, observa-se que o DNIT possui uma boa execução orçamentária, ou 

seja, possui uma boa proporção entre empenhos em relação aos recursos orçamentários 

que lhes são alocados. Em alguns momentos ela coincide com a dotação planejada 

(dotação inicial), em outros, a execução orçamentária segue a dotação planejada. Em que 

pese isso, o DNIT possui uma execução financeira nitidamente apartada do planejado, do 

autorizado e do executado orçamentariamente.  

Isso demanda uma análise mais detida dos pagamentos e dos empenhos. O Gráfico 

02 destaca apenas esses dois eventos orçamentários: empenhos e pagamentos. Em relação 

à análise dos valores de empenho e pagamento, isoladamente considerados, observa-se 

uma distância relativa entre essas duas rubricas. Essa distância foi maior em boa parte da 

série, 2004 a 2016. O Gráfico 02 ilustra bem esta tendência, e mostra que apesar desta 

distância houve o espelhamento das linhas do gráfico pagamento e empenho seguem 

evoluções semelhantes em boa parte da série, mas com inclinações diferentes. 

O Gráfico 02 também indica que nem todos os anos foram de crescimento para os 

valores empenhados e pagos pelo DNIT, em valores da época. O ano de 2005 apresentou 

um ligeiro aumento pequeno em relação ao ano de 2004, mas os anos de 2008 e 2015 

apresentaram reduções nesses montantes.  É justamente a partir do ano de 2005 que há 
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uma elevação nessa na inexecução financeira. Essa distância, quando medida em 

percentual, revela uma elevação percentual superior à média nos períodos de 2007 a 2009 

e 2011 e 2015. Observa-se também, um comportamento anômalo da relação entre 

empenhos e pagamentos entre os anos de 2011 e 2014: há um distanciamento entre essas 

duas curvas nos 04 anos anteriores a 2015.   

Gráfico 02 – Valores absolutos empenhados e pagos pelo DNIT entre 2002 e 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA BR (BRASIL, 2018) 

Nesse período o DNIT aumentou a execução orçamentária, mas diminuiu a 

execução financeira deles. Em 2005 não há uma oscilação significativa da inexecução, 

pesar de ter havido a redução nos pagamentos e empenhos. O Gráfico 03 contempla essa 

distância tomando por base o percentual de inexecução financeira (EDNIT). As oscilações 

percentuais de inexecução financeira captaram algumas diferenças em relação aos valores 

absolutos. A alteração que culminou com a redução de pagamentos no ano de 2008 teve 

início em anos anteriores.  

O Gráfico 03, também sinaliza que em que pesem as distancias em termos 

absolutos entre empenhos e pagamentos, em termos relativos, o ano de 2015 marcou 

acentuada aproximação entre essas duas contas. Visando entender como isso ocorreu, sua 

distribuição no tempo e no espaço, passou-se à análise dos programas orçamentariamente 

atribuídos ao DNIT. Aqui um adendo: a lei orçamentária não prevê programas com nomes 

constantes ao longo do tempo que permitam uma comparação de longo prazo. 

A nomenclatura dos programas oscila conforme o Plano Plurianual, de maneira 

que cada ano, uma nova nomenclatura é iniciada. Isso prejudica a comparação 
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intertemporal quanto à execução quando se toma por base apenas a unidade programas. 

Dessa forma, foi necessário analisar outros aspectos deles: quantidade, origem legal dos 

créditos orçamentários, Grupo de Natureza de Despesa e Modalidade de aplicação. 

Gráfico 03 – Percentual de inexecução financeira dos 4.215 programas do DNIT entre 2002 e 

2017 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA BR (BRASIL, 2018) 

Do total de 4.215 programas apresentados nas demonstrações orçamentárias, 1896 

estavam sem registros de dotações, dessa forma não foram analisados neste trabalho. Isso 

deixou um total de 2319 programas passiveis de execução orçamentária e financeira e, 

justamente por isso, de análise. A Tabela 02 dá um panorama dessa situação. 

Sabe-se que autorização de créditos orçamentários pode ser feita em dois 

momentos: na Lei Orçamentária Anual (LOA), o orçamento, propriamente dito, ou por 

legislações posteriores (GIACOMONI, 2010). Para a elaboração da LOA é feito um 

planejamento, e dessa forma tudo que nela está pode ser considerado como sinônimo de 

planejado. A Tabela 02, portanto, além de apresentar a distribuição do universo de 

programas, explicita outros três aspectos que devem ser observados. 

Primeiro: elevado percentual com dotações orçamentárias iniciais e autorizadas 

zeradas. Esses programas foram mantidos nas demonstrações orçamentárias. Como não 

é o cerne deste trabalho avaliar as causas de manutenção deles nas demonstrações, não se 

foi a fundo no assunto. Notou-se, entretanto, que possivelmente, estavam lá evidenciados 

devido aos restos a pagar dos anos anteriores. A partir de 2012 as demonstrações 

orçamentárias incluíram os valores de Restos a Pagar e, com isso, nesta conta, foram 

evidenciados valores ativos para alguns desses programas. Dessa forma, a manutenção 
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deles sinalizava a existência de Restos a Pagar cujos valores não foram evidenciados entre 

os anos, sendo este um problema de evidenciação. 

Tabela 02 – Distribuição do universo de programas nas Demonstrações orçamentárias 

do DNIT no SIGA BR 

Quantidade 

de 

Programas Dotação inicial 

Autorizado 

Saldo legal Igual a 0 Maior do que 0 Total 

Igual a 0 1896 83 1979 

Maior do que 0 695 1541 2236 

Total 2591 1624 4215 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BR (2019) 

O segundo fato interessante diz respeito à quantidade de programas sem alterações 

orçamentárias posteriores: 83. Considerando o total de programas com dotação inicial, 

1624, a quantidade de programas sem alterações representa um percentual baixo, cerca 

de 5%. Tais programas não foram empenhados, como se detalha na Tabela 03. Dessa 

forma, apenas 5 % dos programas seguem o que foi planejado inicialmente, nenhum deles 

foi executado orçamentariamente e todos os demais contam com dotações iniciais e 

alterações posteriores.  

Isso sugere que podem ter sido destinados a pagamento de Restos a Pagar e indica 

também um elevado grau de incerteza na execução orçamentária do órgão que fica 

dependente de fatores externos. Isso é corroborado pela terceira constatação:  há 695 

programas que contam apenas com dotação autorizada, ou seja, não estavam planejados 

e tiveram recursos incluídos posteriormente à LOA. Em relação ao total esses programas 

representam um percentual relativamente elevado. Dessa forma, 2319 programas foram 

passiveis de análise por este trabalho.  

Essa quantidade de programas representa aproximadamente 55% do total dos 

programas evidenciados nas demonstrações orçamentárias do SIGA-BR. Dentro dos 

programas passíveis de serem empenhados pelo DNIT (2.319), foram empenhados 1.840 

programas, entre 2002 e 2017. Isso conduz a outra observação: há 479 programas com 

dotação inicial e sem empenhos. Mais uma vez, não é o escopo deste estudo adentrar no 

destino desses recursos, se destinados a cobertura de restos a pagar ou outro legalmente 

possível. A média de inexecução de todos os programas foi de 57%, mas dos 1840 

programas analisados (EDNIT) foi de 66%. Essa última será a utilizada, pois já resulta da 

exclusão dos programas sem empenho, conforme explicado aqui. 
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A Tabela 03 apresenta a distribuição dos programas conforme o tipo de origem e 

a existência ou não de empenhos. Não se questiona as adaptações, elas são necessárias. 

Estranha-se, apenas, a nítida dependência de alterações não planejadas, baseadas em 

autorizações orçamentárias ao longo da série histórica. Se a infraestrutura que depende 

de planejamento e recursos de longo prazo e se no Brasil ela tem sido historicamente 

dependente de capital público (HASSLER, 2018; ABREU, 2014; RIANI, 2014), então é 

necessário haver um planejamento público de longo prazo voltado a esta demanda. É 

difícil afirmar que houve um planejamento de longo prazo se a análise histórica indica 

que não houve aderência ao que estava contido na Lei Orçamentária Anual, vinculada ao 

Plano Plurianual por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Especialmente em um 

segmento que envolve altas cifras.  

Tabela 03 – Distribuição de empenhos 

 Sem créditos 

orçamentários 

Dotação 

inicial 

apenas 

Dotação 

inicial e 

autorização 

Autorização, 

apenas 

Total  

Empenhados 0 0 1209 631 1840 

Não 

empenhados 

1896 83 332 64 2375 

Total 1896 83 1541 695 4215 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-Brasil (BRASIL, 2018). 

A quantidade de programas é importante, mas o percentual de participação (PP) 

permite analisar a relação do programa com os valores pagos. Dessa forma, visando 

esclarecer a participação individual dos programas nas despesas pagas pelo DNIT é 

preciso analisar como são distribuídas essas despesas: programas com pagamentos baixos 

por inexecução financeira ou programas por pagamento baixo em decorrência de 

empenhos baixos ou ambos. O Gráfico 04 contém um panorama da participação 

percentual dos 1840 programas ao longo do tempo. Nota-se que alguns programas, 

representam um percentual muito elevado dos empenhos para seu ano.  

Tais programas podem ser considerados como “outliers”.  O PP (%) para este 

programa indica que ele teve um valor de pagamento significativo. Este outlier, o com 

mais de 45 % de participação no total pago é o único do grupo. Excluído este outlier, 

percebe-se que os programas individualmente considerados possuem uma tendência de 

participação percentual no pagamento baixa. Essa tendência pode ser decorrente da falta 

de inexecução financeira dos programas ou pode ser decorrente de elevada execução 

financeira em muitos programas. Retirando-se ele, nota-se que a tendência é de programas 

com no máximo 20% de participação individual em relação ao total pago no ano. Esse 
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programa foi o Programa 224, DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS. 

Seu Grupo de Natureza de Despesa foram as despesas correntes (GND 03). Foi executado 

por Transferência a Estados e ao Distrito Federal (MA 030), cujo empenho foi de R$ 

1.796.678.000, proveniente apenas de dotação autorizada. Seu valor empenhado foi total, 

mas seu percentual de inexecução foi de 30,1%, ou seja, no mesmo ano foram pagos R$ 

1.255.767.910. A inexecução resultou na inscrição de R$ 540.910.089 para os exercícios 

futuros.  

Gráfico 04 – Participação do valor pago por programas pelo DNIT por ano em relação ao total 

pago no respectivo ano 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 

Fica nítido, portanto, que no DNIT as cifras são fracionadas em diversos 

programas. Ou seja, há uma distribuição orçamentária dispersa, onde poucos programas 

representam entre 10 e 20% do orçamento, e os demais são compostos por programas 

com participações menores. Este trabalho possui como limitação a análise relativa ao ano 

de empenho, com isso não se pode afirmar nada quanto aos acréscimos e supressões 

ocorridos em anos posteriores a esses empenhos. 

O Gráfico 05 contém o percentual de participação dos empenhos do DNIT na série 

histórica sem os efeitos de distorção de escala trazidos pelo outlier. Dessa forma as 

análises seguintes excluirão este outlier de participação. Já que se levantou que o 

orçamento é dissolvido em diversos programas, os quais, individualmente considerados 

chegam a no máximo 20% do total, então é importante analisar a inexecução financeira 

destes (Etki).  
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Aplicando-se a Fórmula (02), contida na seção de Metodologia, foi possível 

levantar que o DNIT possui uma média de inexecução financeira de 66%. Essa média de 

inexecução, quando comparada com os valores dos empenhos mostra que há, de fato, uma 

concentração de empenhos em valores menores, conforme demonstra o Gráfico 06. 

Nesses casos, também aparenta haver inexecução financeira ligeiramente mais 

concentrada nos percentuais mais elevados, ou seja, quanto maior é o valor do empenho, 

maior é a execução financeira deste.  

Gráfico 05 – Participação do valor pago por programas pelo DNIT por ano em relação ao total 

pago no respectivo ano, excluído o “outlier” 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 

Mais análises são necessárias para avaliar essa distribuição entre valor do 

empenho e percentual de inexecução financeira. Dessa forma, o Gráfico 06 apresenta que 

há uma concentração de programas com empenhos em valores inferiores a meio milhão 

de reais. 
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disponibilizados para o Ministério ao qual está vinculado (BRASIL, 2018). Suas cifras, 

portanto, são elevadas, algumas em de bilhões de reais (BRASIL, 2018), o que intensifica 

a importância de avaliar a sua execução financeira. Ao aplicar o indicador de inexecução 

financeira (Etki) a todos os programas do DNIT observou-se um baixo número de 

programas com inexecução financeira nula e um percentual mediano de inexecução 

financeira total. Aqui um destaque: ao medir a inexecução trabalha-se com um percentual 

do tipo sentinela (BITTAR, 2001), ou seja, trabalha-se com um evento não desejado. 

Logo, quanto maior for a inexecução, menor será o percentual pago. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 d

o
 p

ro
g
ra

m
a 

(%
)

Ano



44 
 

A inexecução financeira total ocorre quando a aplicação do indicador de 

inexecução financeira retorna um percentual de 100%, indicando que o empenhado ficou 

totalmente sem ser pago no ano. O contrário também é verdade, ou seja, a execução 

financeira total ocorre sempre que o indicador de inexecução financeira é 0% e indica o 

pagamento total do empenhado. A inexecução parcial é tudo que está entre esses dois 

intervalos. 

Gráfico 06: Inexecução financeira do DNIT nos 1840 programas executados (%) em relação 

aos valores empenhados por programa. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 

 

Da aplicação do indicador a todos os 1840 programas do DNIT foi possível 

montar a Tabela 04 abaixo. 

Tabela 04 - Quantidade de programas empenhados e pagos totalmente, parcialmente e programas 

empenhados e não pagos em relação ao total de programas empenhados 

Empenhados 

Sem execução 

financeira 

Etki (%) = 100% 

Com execução 

financeira parcial 

0< Etki 

(%)<100% 

Com execução 

financeira total 

Etki (%) = 0% 

Total 

Planejados na LOA, 

com ajustes 
202 913 94 1209 

Apenas ajustados 

posteriormente 
287 299 45 631 

Total 489 1212 139 1840 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018) 
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Percebe-se que, como era de se esperar, o DNIT executa melhor os programas 

decorrentes de um planejamento, ainda que tenha alterações. Dessa forma, as 

considerações que podem ser feitas da leitura das tabelas 02 e 03 são: 

• Em termos proporcionais houve um melhor desempenho daquilo 

que foi planejado inicialmente e depois passou por alterações; 

• Dos 1840 programas empenhados, há um percentual relativamente 

baixo de programas totalmente pagos, 139; uma grande 

concentração de programas com inexecução financeira parcial, 

1212, e em 489 não houve desembolso pelo DNIT no ano 

calendário em que foram empenhados. Em outras palavras, 

aproximadamente 65,87% de todos os programas empenhados 

(1840) no período foram parcialmente pagos, 26,57% foram 

totalmente não pagos e 7,5% foram integralmente pagos dentro do 

mesmo exercício do empenho. Do total de programas não pagos 

(26,57%) cerca de 16% foram provenientes das dotações 

autorizadas posteriormente (287 programas sem execução 

financeira) contra 11% das dotações inicialmente previstas, em 

valores aproximados. 

• A média do percentual de inexecução dos 1840 programas foi de 

66%, enquanto a média de inexecução total (EDNIT) ficou em 57% 

Entre 2002 e 2017, o DNIT executou financeiramente, no mesmo exercício de 

empenho, apenas 8% de tudo que foi empenhado. Essas representam, possivelmente, as 

despesas vinculadas. No mesmo período, 66% do total de programas tiveram execução 

financeira parcial no ano cujo empenho se deu. Isso confere ao órgão um percentual 

aproximado de 74% de pagamentos, entre parciais e totais. Agora, é importante detalhar 

como esse percentual foi distribuído entre investimento, custeio da máquina pública, 

pagamento de pessoal e outras modalidades. 

4.2 Objetivo específico 02: da Análise por Grupos de Natureza de Despesa, 

Modalidades de Aplicação e Unidades da Federação nos anos 2002 – 2017. 

O próximo passo, portanto, consiste em analisar em que medida a execução 

orçamentária varia entre os programas em relação a Grupos de Natureza de Despesa, 
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Modalidades de Aplicação e Unidades da Federação. Para retomar as definições 

apresentadas na seção relativa ao suporte teórico, foi construído o Quadro 02. 

Passa-se a detalhar a concentração desses programas nos grupos de despesa 

conforme a natureza delas.  

Quadro 02 - Grupos de Natureza de Despesa (GND) 

GND 01 Pessoal e encargos sociais 

GND 02 Juros e encargos da Dívida 

GND 03 Outras despesas correntes 

GND 04 Investimentos 

GND 05 Inversões Financeiras 

GND 06 Amortização da Dívida 

GND 09 Reserva de Contingência 

Fonte: Elaboração própria com base no MTO (BRASIL, 2015; BRASIL 2020) 

A distribuição de programas é apresentada na Tabela 05. Ela permite entender a 

relação entre as modalidades de despesa e a origem dos valores de empenho, se por 

planejamento (dotação inicial) e autorização ou apenas por dotação autorizada. 

Tabela 05 – Distribuição dos programas por Grupo de Natureza de Despesa conforme a lei de 

origem dos recursos do período entre 2002 e 2017. 

  Pessoal Juros Custeio Investimento  
Inversões 

financeiras 
Amortizações Total 

Dotação 

inicial 
62 8 122 998 11 8 1209 

Dotação 

autorizada 
2 0 48 581 0 0 631 

Total 64 8 170 1579 11 8 1840 

Fonte: elaboração própria com base no contido no SIGA-BR (BRASIL, 2018) 

Em relação ao percentual médio de inexecução por GND (ÊGND), cada grupo terá 

uma participação diferente. Por exemplo, nos investimentos eu tenho mais modalidades 

de aplicação com maior inexecução financeira do que nos demais Grupos de Natureza de 

Despesa. As razões para isso são discutidas posteriormente. 

Na parte relativa à dívida, foram encontrados 16 programas com execução 

máxima, 8 deles pertencentes às amortizações (GND 06), e 8, os juros (GND 02). Ambos 

tiveram uma participação maior em relação ao total, tanto para pagamentos quanto para 

empenhos, ou seja, os valores foram altos, mas não ocorreram em toda a série. Esses 

dados permitem afirmar que o serviço da dívida externa foi relevante na execução 

orçamentária do DNIT até o ano de 2008. A média delas permite ranquear os juros e as 

amortizações (GND 02 e 06, respectivamente) como sendo os mais eficientes. Atrás deles, 
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vêm pessoal e encargos sociais e inversões financeiras (GND 01 e 05), empatados, outras 

despesas correntes (GND 03) e, por último, dos Investimentos (GND 04). Ou seja, há 

uma elevada inexecução financeira nos investimentos do órgão, em detrimento dos outros 

tipos de despesa. 

Tabela 06 - Médias dos percentuais de inexecução financeira e de participação de pagamentos 

e Empenhos do DNIT para o período situado entre 2002 e 2017 conforme o Grupo de Natureza 

de Despesa. 

Grupo de Natureza de 

Despesa 
Pessoal Juros Custeio Investimento  

Inversões 

financeiras 
Amortizações 

Média de inexecução 

(ÊGND)) 7% 0% 45% 71% 7% 0% 

Média de Participação 

de pagamentos (%) 2,3% 5,4% 1,2% 0,7% 0,0% 9% 

Média de Participação 

de empenho (%) 0,9% 2,7% 0,9% 0,9% 0,0% 5% 

Fonte: Elaboração própria com base no contido no SIGA-BR (BRASIL, 2018) 

O percentual de execução orçamentária foi elevado para os juros e encargos e as 

amortizações, o que os torna relevantes. Em que pese esta relevância dos serviços da 

dívida, quando retirados, eles não podem, sozinhos explicarem grande parte do 

comportamento deste Grupo de Natureza de Despesa, pois neles houve execução 

financeira ótima. Dessa forma, grande parte da distância explicitada nos Gráficos 01 e 02 

podem ser atribuídas aos grupos de despesa correntes, com pessoal, inversão financeira e 

investimento. Isso ocorre porque os as amortizações e os juros da dívida possuem elevada 

carga de execução, não contribuindo para esta inexecução financeira.  

Diante disso, é importante destacar o peso dos serviços da dívida no orçamento 

do DNIT. O percentual de participação individual dos empenhos demonstra a ocorrência 

de valores elevados, concentrados em poucos programas, com execução financeira 

bastante elevada. Em contraste com os investimentos, os quais apresentam valores 

menores dispersos em muitos programas, com elevado grau de inexecução (Gráfico 12). 

As duas categorias de gastos públicos que o DNIT faz que apresentam elevado percentual 

de inexecução financeira são investimentos (GND 04) e outras despesas correntes (GND 

03). Essas afirmações são feitas com base na análise das médias da inexecução percentual 

por Grupo de Natureza de Despesa da Tabela 06. 

A Tabela 05 também deixa bem claro que as despesas com amortizações, juros e 

as inversões financeiras são as que possuem a maior execução, mas analisando os dados 

da tabela são as menores em termos de quantidade de programas. Já o Gráfico 07 indica 

que alguns programas não são contínuos, o que restringe a análise histórica às despesas 
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com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos, presentes em 

todos os anos da série. 

Gráfico 07 – Distribuição de programas por GND na série histórica 

 
Fonte: Elaboração própria com base no contido no SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 

As despesas correntes e os investimentos também apresentam despesas vinculadas 

em sua classificação, mas eles apresentam maior grau de discricionariedade. Esses dois 

últimos apresentam, tendência a crescimento, enquanto a despesa com pessoal e encargos 

sociais, teve um ligeiro aumento. O Gráfico 08 apresenta a aproximação da curva de 

pagamentos totais com a curva de pagamentos feitos por ano nas despesas com pessoal e 

encargos sociais (GND 01).  

Gráfico 08 – Evolução das despesas com pessoal e encargos sociais do DNIT no período 

compreendido entre 2002 e 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no contido no SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 
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Gráfico 09 - Evolução das Outras Despesas Correntes do DNIT no período compreendido entre 

2002 e 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com base no contido no SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 

Os anos de 2003, 2004, 2008 e 2015, são anos nos quais os valores de pagamentos 

totais do órgão se aproximaram dos valores desse grupo de despesa. Isso pode significar 

que nesses anos os recursos financeiros disponíveis foram poucos para as despesas 

discricionárias. Ainda, a distância em relação aos valores totais pode ser explicada pelos 

investimentos nas outras categorias. Outro aspecto evidenciado pelo Gráfico 08 é o 

aumento nas despesas com pessoal e encargos sociais (GND 01). Esse aumento pode ser 

explicado pela realização de concursos realizados nos anos de 2006 e 2012. Em que pese 

este aumento, ele, por si só, não explica muito da curva de pagamentos do DNIT.  

Gráfico 10 - Evolução dos investimentos (GND 04) e dos pagamentos do DNIT no período 

compreendido entre 2002 e 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no contido no SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 
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o tempo. Sem muitas surpresas, o Investimento é o que concentra o maior consumo 

financeiro do DNIT, conforme o que se apresenta no Gráfico 09. 

O que salta aos olhos é que o grupo de natureza de despesa para os investimentos 

conta com um percentual de inexecução bastante elevado. Possivelmente, é neste grupo 

que estão localizadas as causas do distanciamento entre a execução orçamentária e 

financeira. 

Lendo conjuntamente os gráficos 08, 09 e 10, percebe-se que dos pagamentos 

totais do DNIT em cada ano é significativamente influenciada pelo pagamento de 

despesas de investimento. O que falta no investimento para alcançar o pagamento total 

pode ser explicado também pelas despesas com pessoal e encargos sociais e com outras 

despesas correntes. A maior distância entre elas se dá no primeiro ano da série histórica, 

2002. A maior aproximação entre 2008 e 2010, a partir daí há um ligeiro distanciamento. 

Dos Gráficos 08 e 11 surge uma possível explicação para este aumento: uma participação 

um pouco mais ativa das despesas de pessoal (GND 01), lembrando que ele engloba as 

despesas de custeio de pessoal. O Gráfico 11 contém o percentual de participação de cada 

um dos grupos de natureza de despesa no total de pagamentos. 

Gráfico 11- Evolução Histórica do Percentual de Participação por Grupo de Despesa 

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018) 

É clara a predominância de execução financeira nos investimentos, com sua 

redução em 2015. Nota-se que mesmo nos anos de acréscimo, a execução financeira 

voltada às despesas com pessoal nunca excedeu 40% dos pagamentos totais do ano em 

que ocorreu, e mesmo depois desse período ela retornou aos patamares normais. Destaca-

se que esta comparação é feita em relação aos pagamentos do ano.  
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Não se buscou, neste trabalho, comparar essa relação de crescimento dos 

investimentos com o crescimento dos créditos orçamentários do DNIT ao longo do 

tempo. Tudo que se pode afirmar com base nos gráficos aqui apresentados é que há uma 

tendência de crescimento nos pagamentos do DNIT em relação aos investimentos e as 

despesas com pessoal e de decrescimento em relação às outras despesas correntes. Além 

disso, a principal relação é a existente entre o Grupo de Natureza de Despesa 04 

(investimentos) e o total pago pelo DNIT. Dessa forma, a dispersão entre as médias de 

inexecução do DNIT e dos seus investimentos (GND 04) estão contidas no Gráfico 12. 

Observando o gráfico abaixo, nota-se uma concentração nos valores mais altos de 

inexecução de investimentos em patamares mais elevados da inexecução do DNIT, o que 

indica que boa parte da inexecução financeira do DNIT pode ser explicada pelos 

investimentos. Dessa forma, confirma-se a importância desse grupo de despesa em 

relação aos demais ao tempo em que se pode atribuir a ele a grande distância entre 

empenhados e pagos.  

Gráfico 12 - Relação entre as médias anuais dos índices de inexecução dos 

Investimentos (GND 04) e do DNIT 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponíveis no SIGA-BRASIL 

(BRASIL, 2018) 

Consolidando todas essas informações (Gráfico 13) nota-se que entre 2010 e 2016 

a despesa com pessoal (GND 01) superou as outras despesas correntes (GND 03). Este 

gráfico também amplia a visão em relação ao peso para as despesas de pessoal nos anos 

de 2003, 2008 e 2015. Por ele percebe-se que mesmo nos anos de retração da execução 

financeira também houve investimento e custeio além das despesas de pessoal.  
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Observou-se redução dos pagamentos em investimentos nos anos de 2008 e 2015, 

possivelmente causadas por fatores econômicos e políticos exógenos, tais como a crise 

mundial de 2008 (RICUPERO E OUTROS, 2008) e a crise política brasileira de 2015 

(BRASIL, 2015).  

Outra questão que se destaca é em relação às médias de inexecução financeira 

(ÊGND). A Tabela 05 destaca que categoria com menor média de inexecução financeira é 

o Grupo de Natureza de Despesa 04. Isso corrobora com o gerenciamento de 

investimentos e explica a distância entre empenhos e pagamentos apresentada no início 

deste trabalho é influenciado pesadamente por este gerenciamento no Grupo de Natureza 

de Despesa 04, investimentos, pelo DNIT. 

Gráfico 13 - Comparação dos pagamentos com Pessoal e Encargos Sociais (GND 01), Outras 

Despesas Correntes (GND 03) e Investimentos (GND 04) no Total de Pagamentos do DNIT 

entre 2002 e 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com base no contido no SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 

O Gráfico 13 contém a evolução das médias de inexecução para as três categorias. 

Salta aos olhos a elevada inexecução em pessoal e encargos sociais (GND01) ocorridas 

nos anos de 2002, ano de criação do órgão, 2011, 2013, 2014 e 2015. No ano de 2002, a 

inexecução financeira (EGND01) relativa a Pessoal e encargos sociais superou 40%, mais 

que o dobro das médias dos demais anos. Possivelmente foi decorrente de passivos 

oriundos da extinção do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER). Outro 

aspecto que salta aos olhos são os elevados percentuais de inexecução financeira das 
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outras despesas correntes (EGND03) para os anos de 2005, 2011 e 2013 em patamares quase 

iguais aos percentuais de inexecução dos investimentos (EGND04). 

Em que pese o aumento de EGND03 nesses anos, em valores absolutos, os 

pagamentos desse Grupo de Natureza de Despesa não foram significativos o suficiente 

para explicarem as oscilações nos valores de pagamentos. O grupo dos investimentos é 

percebido como sendo responsável por explicar a distância entre pagamento e empenho. 

Isso ocorre tanto pela quantidade de programas, quanto pelo elevado percentual de 

inexecução financeira deles. 

Notou-se também que o DNIT reduziu a inexecução nos grupos de Investimentos 

e de pessoal e encargos sociais ao longo do tempo. O grupo das outras despesas correntes, 

contudo, apresenta tendência de inexecução crescente. Isso também é dito para as 

inversões financeiras (GND 05). O que se sabe é que um aumento nos investimentos sem 

a elevação correlata nas manutenções deles podem ter implicações econômicas de mais 

longo prazo.  

Gráfico 14 - Comparação entre os Grupos de Natureza de Despesa do DNIT ao longo da série 

histórica. 

 

Fonte: elaboração própria com base no contido no SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018). 

Até aqui, levantou-se que um percentual dos programas do DNIT possui 

inexecução financeira elevada. São programas com valores inferiores a R$ 500.000,00 

individualmente considerados. Estão concentrados em alguns Grupos relativos às 

despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos 

(respectivamente, GND 01, 03 e 04).  
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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, portanto, é um órgão 

com gastos concentrados em despesas correntes e de investimentos. Isso diz pouco sobre 

como essas despesas são executadas e sobre a vinculação delas. A análise dos grupos de 

natureza de despesa não pode ser feita isoladamente, a forma de gasto também é 

importante (BRASIL, 2020-b). 

A forma pela qual elas são executadas é denominada de Modalidade de Aplicação. 

Essa é a classificação que detalha como o dinheiro vai ser gasto em cada grupo. O MTO 

(2015) detalha cada uma dessas categorias. A análise por Modalidades de Aplicação vai 

permitir identificar minimamente os problemas que afetam a execução financeira do 

DNIT. Bem, o DNIT possui várias modalidades de aplicação em sua execução 

orçamentária. Aqui, apenas as modalidades de aplicação dos programas que tiveram 

valores empenhados foram analisadas, a saber 1840 programas. O Quadro 03 apresenta a 

classificação desses programas por modalidades de aplicação, o significado delas e o total 

de programas empenhados em cada uma dessas modalidades.  

Quadro 03 - Modalidades de aplicação para os valores empenhados 

Modalidade de 

aplicação 
Significado 

Sigla usada 
Programas 

30 
Transferências a Estados 

e ao Distrito Federal 

TEDF 
271 

32 

Execução Orçamentária 

delegada a Estados e ao 

Distrito Federal 

DEDF 

66 

40 
Transferências a 

Municípios 

TM 
192 

42 
Execução Orçamentária 

delegada a Municípios 

DM 
41 

50 

Transferências a 

Instituições Privadas 

sem Fins Lucrativos 

TIPSFL 

26 

60 

Transferências a 

instituições privadas 

com fins lucrativos 

TIPCFL 

2 

80 
Transferências ao 

Exterior 

TEx 
4 

90 Aplicações diretas AD 1048 

91 

Aplicações diretas 

decorrentes de Operação 

entre órgãos fundos e 

entidades integrantes 

dos orçamentos Fiscal e 

da Seguridade Social 

ADFF 

190 

Soma                                                                               1840 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MTO (2020) 
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Há uma predominância das aplicações diretas, comumente presentes nas despesas 

com investimentos (GND 04) e com outras despesas correntes (GND 03). Ao analisar as 

Modalidades de Aplicação foi preciso entender como elas se distribuem entre as naturezas 

de despesa para os programas do DNIT na série histórica. Assim, por exemplo, para a 

análise da execução direta (MA 090) foi preciso excluir os itens os grupos referentes à 

dívida e ao serviço dela (GND 02 e 06) e as inversões financeiras (GND 05). A 

concentração de tais modalidades em grupos específicos explica um pouco o 

comportamento desses grupos e a inexecução financeira deles. A Tabela 07 apresenta as 

médias do índice de inexecução e dos percentuais de pagamento. 

Tabela 07 - Média de Inexecução e Percentual de Participação nos Pagamentos por 

Modalidade de Aplicação. 

 Modalidade 

de aplicação 

TEDF 

(030) 

DEDF 

(032) 

TM 

(040) 

DM 

(042) 

TIPSFL 

(050) 

TIPCFL 

(060) 

TEx 

(080) 

AD 

(090) 

ADFF 

(092) 

Êtki (%) 73% 71% 81% 94% 69% 100% 50% 64% 48% 

PP (%) 0,61% 0,47% 0,07% 0,02% 0,03% 0% 0% 1% 0,10% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponíveis no SIGA – BR (BRASIL, 2018).  

As modalidades de aplicação mais significativas em termos de participação do 

valor pago nos programas sobre o total pago foram: 

• Transferências a Estados e ao Distrito Federal (MA 030) 

• Execução Orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal 

(MA 032) 

• Aplicações diretas (MA 090) 

• Aplicações diretas decorrentes de Operação entre órgãos fundos e 

entidades integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

(MA 091) 

Ou seja, a inexecução nessas modalidades representará um peso maior na distância 

entre empenhos e pagamentos do DNIT. Por questão de representatividade, as 

transferências a Instituições privadas com fins lucrativos (MA 060) não serão analisadas. 

Essa forma de execução (MA060) contou com baixos percentuais de pagamento e de 

empenho por programa (apenas 02 programas com empenhos em toda a série histórica) 

não será analisada. 

A análise sobre a forma pela qual os recursos fluem na execução financeira do 

DNIT mostra que há programas regionais e programas por unidades da federação. Isso 

indica que há 1300 programas alocados especificamente nos estados e no Distrito Federal. 
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Ou seja, de 1840 programas empenhados, 540 tiveram como unidades da federação as 

designações NA (Não Aplicável), Não Informado, NO, NE, CO, SL SD. O Quadro 04 

contém detalhamento sobre essas designações. 

Quadro 04 - Rol de siglas utilizadas na descrição das 

unidades da federação que não correspondia as siglas das 

unidades da federação propriamente ditas e quantidade de 

programas a ela alocados. 

Sigla Significado Quantidade de 

Programas 

NE Nordeste 17 

NO Região Norte 22 

CO Região Centro-Oeste 04 

SL Sul  06 

SD Sudeste  02 

Não aplicável Não aplicável 394 

Não Informado Não Informado 95 

Total 540 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-

BRASIL (BRASIL, 2018). 

Dos totais de pagamentos dos anos, em média 2% estão contidos em programas 

classificados orçamentariamente como “não informado”. A quantidade de programas 

nacionais é significativa, sendo superior às unidades da federação individualmente 

consideradas, isso significa que há muitas despesas que não são alocáveis 

geograficamente. Dessa forma, nota-se que exigência da classificação não aplicável 

decorre da dificuldade de atribuir certas despesas à uma unidade da federação específica. 

Assim, certos gastos, como pagamento de aposentadorias de servidores e pensionistas da 

União, cumprimento de sentenças judiciais e outros, aos quais não seja possível a 

individualização geográfica, estão alocadas em “Não Aplicável”. Em termos de 

quantidade de programas não alocáveis por unidade da federação, o maior percentual é 

direcionado para despesas correntes (8% de 1840 programas) e de investimento (9% de 

1840). A alocação regional não aplicável para as despesas com pessoal e encargos é de 

3%. Em termos de valores os programas dela representam 1,3% da média dos totais pagos 

pelo DNIT entre os anos. 

O percentual de médio de inexecução da classificação “Não Informado” alcança 

76,25%. Ou seja, de cada 100 reais alocados para esta classificação, R$ 76,25 não são 

pagos. É uma modalidade de aplicação de recursos que somente está presente nos 

investimentos e nas outras despesas correntes, ou seja: está presente nas mais 

significativas despesas do DNIT. Essa falta de evidenciação não é recorrente, mas 

compromete a transparência na divulgação de dados. A maior ocorrência desses 



57 
 

programas evidenciados como “não informados” se deu entre 2005 e 2008, mas 

ocorreram também entre 2003, 2013, 2014 e 2015.   

Dentre as Modalidades de Aplicação, a principal é a Execução Direta (MA090). 

Com 1098 programas, com média de Percentual de Pagamento (PPma090) igual a 1% e um 

Índice de Inexecução (Êma090) de 64%, sua distribuição é homogênea nos Grupos de 

Natureza de Despesa. Ou seja: ela está presente nas despesas com pessoal e encargos 

sociais (GND 01); nos juros e encargos da dívida (GND 02); outras despesas correntes 

(GND 03); em investimentos (GND 04); nas inversões financeiras (GND 05) e nas 

amortizações (GND 06). Essa modalidade (MA 090) deve ser utilizada para classificar os 

recursos que o DNIT executa seu orçamento diretamente (BRASIL, 2015; BRASIL, 

2020; BRASIL, 2020-b). Ou seja, o peso da inexecução financeira do DNIT ocorre nos 

programas que não possuem transferência nem delegação. Isso fortalece o entendimento 

apresentado pela Controladoria Geral da União quanto à existência de uma “cultura” de 

inscrição em Restos a Pagar (BRASIL, 2015). 

Considerando somente investimento, a execução direta demonstrou seu peso 

significativo tanto em quantidade quanto em valor dos empenhos. O Gráfico 15 reflete 

esta tendência. Ele lembra a dispersão dados globais do DNIT, mas possui uma média de 

inexecução menor, 64% aproximadamente. Isso significa que em termos globais, os 

investimentos têm sido priorizados na ordem de pagamento, possivelmente em 

detrimento das despesas correntes e das inversões financeiras. 

Analisando a execução direta (MA090), observou-se que mais de 20% das 

despesas dos programas nela contidos não podem ser alocadas regionalmente e, por isso, 

estão classificadas como “Não Aplicável”. Aqui estão inseridos a dívida e seus serviços 

(GND 02 e 06). Na execução direta, a alocação “não informado” veio em segundo lugar, 

com 49 programas e aqui também há programas da dívida e seus serviços. Isso permite 

reiterar a importância da transparência necessária ao processo de evidenciação dos valores 

orçamentários. 

Nesses 49 programas, de cada 100 reais gastos, aproximadamente 25 reais foram 

pagos e o DNIT ficou devendo os 75 restantes em uma unidade da federação não 

informada. Outro dado: dos 1032 programas da execução direta, 127 apresentaram índice 

de inexecução (EMA090) máximo e igual a 100%. Isso significa que 127 programas não 

foram pagos nos seus respectivos anos de empenho, todos relativos às outras despesas 

correntes e aos investimentos (GND 03 e GND 04) e espalhados pelo país.  
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Gráfico 15 – Inexecução Financeira dos Investimentos (GND 04) no DNIT 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018) 

Outro dado interessante: esta modalidade apresenta uma concentração maior nos 

empenhos de valores maiores, e inexecução maior, conforme se observa no Gráfico 16. 

Isso significa que ela, de fato contribui para o aumento da distância entre pagamentos e 

empenhos especialmente nos investimentos. 

Gráfico 16 – Relação entre empenho e inexecução financeira na Execução Direta (MA090), 

excluídos os “outlieres” 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SIGA-BR (BRASIL, 2018) 
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participação dos programas no total anualmente pago pelo DNIT é de é de 1,33%. Isso 

significa: que mais de 50 % dos pagamentos totais do DNIT são feitos com investimentos 

e que, de cada 100 reais empenhados nesses investimentos, apenas 30 são pagos. Esse 

percentual pago possivelmente decorre das despesas legais obrigatórias com 

investimentos.  

Gráfico 17 – Relação entre empenho e inexecução financeira na Execução direta Fundo a 

Fundo (MA 091). 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SIGA-BR (BRASIL, 2018). 
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10,85 foram nessa modalidade. Seus percentuais de empenho (PW), contudo, foram 

baixos: de cada 100 reais empenhados, apenas 04 reais, em média, foram gastos aqui. 

Já as Transferências a Estados e ao Distrito Federal (MA 030) é a segunda com 

maior participação nos pagamentos e apresenta uma inexecução elevada. Foram 270 

programas executados por meio de Transferências a Estados e ao Distrito Federal nos 

anos de 2002 a 2012. Sendo que este último foi o que teve o menor número de programas 

(05) e a maior distância entre o empenhado e o pago, em termos percentuais com o 

primeiro. Ou seja: a partir de 2012 até 2017, o DNIT não realizou outras transferências 

para os Estados e o Distrito Federal, sendo que o último ano, 2012, foi o que apresentou 

a maior inexecução financeira da série. Destaca-se que 2012 foi ano eleição municipal 

(TSE, 2012).  O melhor ano, em termos de execução financeira (EMA030), na aplicação por 

meio de transferências a Estados e ao Distrito Federal foi o ano de 2005. Esse também foi 

o ano com maior quantidade de programas: foram 34 programas cuja aplicação de 

recursos se deu por esse tipo de transferência (a Estados e ao Distrito Federal).  

Em termos de programas, individualmente considerados, os mais eficientes foram 

os programas de manutenção da malha rodoviária federal e segurança pública nas 

rodovias. Por meio da Tabela 08, é possível perceber que mais de 100 programas 

executados por transferência a Estados e ao Distrito Federal possuem alto grau de 

inexecução orçamentária pelo DNIT, seguidos, de longe de programas com inexecução 

financeira muito elevada. A menor ocorrência coincide com a média total dos programas, 

de inexecução dos programas, de aproximadamente 66%.  

Do total de 271 programas com aplicação de recursos por transferências a Estados 

e ao Distrito Federal, 19 programas foram totalmente pagos; 106, foram parcialmente 

pagos e os demais não tiveram execução financeira. A média da execução financeira foi 

de 73,11%. Isso significa que a cada 100 reais empenhados, em média 73,11 não eram 

pagos. Essa média é superior à do DNIT na sua execução direta. A Tabela 08 apresenta o 

percentual de inexecução financeira para as transferências a Estados e ao Distrito Federal 

(MA 030), fracionada por classes de frequência. 

Desses programas, 40 tiverem 100% de inexecução financeira, ou seja, foram 

empenhados e não foram pagos. A inexecução parcial é importante para dar uma ideia do 

perfil de execução das despesas discricionárias e do percentual de pagamento anual, 

especialmente para os investimentos. 



61 
 

O Quadro 05, concentra os percentuais de inexecução e de participação no 

pagamento por unidade da federação. A unidade da federação com o mais elevado 

percentual de inexecução é o Espírito Santo e a que tem o menor é o Acre, excluídas as 

unidades que não correspondem à categoria de estados do IBGE (IBGE, 2018). Vale 

salientar que essa inexecução é medida no ano no qual a despesa é empenhada, ou seja, é 

despesa computada no exercício, mas cujo fluxo de caixa só veio a acontecer depois. O 

Gráfico 18, abaixo apresenta a distribuição da inexecução financeira por empenho nas 

transferências a Estados e ao Distrito Federal (MA 030). 

Tabela 08 - Percentual de inexecução financeira das Transferências a Estados e ao Distrito 

Federal (MA 030) por classes de frequência 

Classe (%) Programas da Modalidade de Aplicação 030 

00 |– 10 31 

10 |– 20 13 

20 |– 30 8 

30 |– 40 13 

40 |– 50 10 

50 |– 60 11 

60 |– 70 6 

70 |– 80 9 

80 |– 90 9 

90 |– |100 161 

Total 271 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA – BR 

A relação entre empenho e inexecução financeira, nesta modalidade os valores 

dos empenhos são relativamente baixos e mantém a tendência contida para toda a série 

estudada. Destaca-se que nesta modalidade, há clareza maior quanto à relação entre os 

valores empenhados e sua execução financeira, pois há uma tendência de aumento na 

execução financeira com o aumento do valor dos empenhos. Apenas o Estado de Alagoas 

não executou programas nessa modalidade. 

Ainda, é possível perceber que os programas não alocáveis por unidade da 

federação (NA) concentram maior valor de execução orçamentária pelo DNIT e maior 

inexecução financeira também. Nas unidades com menor empenho, foram observadas as 

maiores distancias entre empenhado e pago. Para esta distância entre empenhado e pago 

o peso foi dos programas executados por transferências a Estados e ao Distrito Federal 

(MA 030) que foram executados no âmbito das unidades da federação e das regiões.   

Em resumo, no que se refere às transferências de recursos financeiros da União 

para outros entes o DNIT possui um percentual de inexecução financeira superior à sua 

média geral, a qual é, aproximadamente, 66%.  
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Quadro 05 - Distribuição do Número de programas, média de Inexecução e Percentual de 

Participação dos programas por Unidade da Federação conforme a Modalidade de Aplicação.  

 UF 30 32 40 42 50 60 80 90 91 Σ Êtki  PP 

AC 14 3 0 0 0 0 0 16 1 34 42,10 1,37 

AL 0 3 2 0 0 0 0 22 4 31 72,20 0,84 

AM 6 3 8 4 2 0 1 33 11 68 77,40 0,28 

AP 16 4 1 0 0 0 0 16 0 37 68,60 0,26 

BA 6 3 7 0 1 0 0 27 8 52 72,80 1,03 

CE 3 5 0 0 0 0 0 24 0 32 67,80 0,57 

DF 5 0 0 0 0 0 0 22 2 29 71,40 0,13 

ES 4 1 0 0 0 0 0 23 0 28 79,70 0,29 

GO 10 0 4 0 0 0 0 33 0 47 66,50 1,36 

MA 6 1 1 0 0 0 0 23 0 31 67,90 1,35 

MG 17 1 18 7 1 0 0 41 10 95 65,70 1,77 

MS 10 4 9 2 0 0 0 25 0 50 67,40 0,83 

MT 17 5 21 5 1 0 0 33 4 86 70,60 0,65 

PA 9 0 22 6 1 0 0 41 15 94 70,70 0,75 

PB 7 0 4 2 0 0 0 20 7 40 65,90 0,45 

PE 11 5 2 0 0 0 0 26 12 56 68,10 0,63 

PI 4 4 0 0 1 0 0 23 6 38 65,00 0,38 

PR 1 0 7 3 0 0 0 27 2 40 70,80 0,98 

RJ 5 4 2 0 0 0 0 27 1 39 74,00 0,84 

RN 13 2 0 0 0 0 0 23 9 47 69,20 0,32 

RO 2 1 13 4 0 0 0 23 6 49 76,20 0,63 

RR 15 5 2 1 2 0 0 18 4 47 82,30 0,27 

RS 6 1 9 0 0 0 0 34 6 56 75,70 1,71 

SC 9 5 9 1 2 0 1 27 4 58 69,90 1,08 

SE 1 0 0 0 0 0 0 22 7 30 77,70 0,41 

SP 7 0 8 3 0 0 0 30 1 49 66,80 0,32 

TO 9 0 4 0 0 0 0 24 0 37 63,90 0,61 

NA* 30 3 21 1 14 2 2 262 59 394 46 1,3 

NI** 20 1 13 2 1 0 0 49 9 95 76,00 1,00 

CO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 61 0,32 

NE 3 2 0 0 0 0 0 11 1 17 83 0,07 

NO 3 0 3 0 0 0 0 15 1 22 82 0,08 

SD 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 59 0,16 

SL 0 0 1 0 0 0 0 5 0 6 90 0,05 

Σ 271 66 192 41 26 2 4 1048 190 1840 66 0,87 

Êtki 73 71 81 94 69 100 50 62 48 66 Êtki e PP em 

(%)  PP 0,61 0,47 0,07 0,02 0,03 0 0,0 1 0,10 0,87 

* NA – Não Aplicável; ** NI – Não Informado 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponíveis no SIGA – BR (BRASIL, 2018)  
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É importante destacar que as causas para isso ficam abertas a outros estudos e 

análises, uma vez que essa inexecução possui várias causas, inclusive a alocação das 

despesas discricionárias. 

Em relação à execução orçamentária delegada a Estados e a Distrito Federal, ou 

seja, para que estes executem ações de responsabilidade exclusiva do delegante (MTO, 

2015). A análise dos valores empenhados na modalidade de delegação a estados e ao 

Distrito Federal (MA 032) revelou que o maior valor empenhado foi de R$ 348.221.514, 

com inexecução de 39.66%. Seus programas, no geral, apresentaram 0,47% de 

participação no pagamento total dos empenhos.  

Gráfico 18 – Inexecução Financeira – Transferências a Estados e ao Distrito Federal (MA 030) 

sem “outlier” 

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados do SIGA – BR 

O Gráfico 19, apresenta um panorama da dispersão desses empenhos em relação 

à inexecução. O Quadro 05 indica que as unidades da federação: Distrito Federal, Paraná, 

Goiás, Pará e Paraíba não executaram esta modalidade, salvo se incluídas na execução 

por modalidade regional, a qual não especifica as unidades que abrangeu. 

Isso significa que de cada 100 reais empenhados pelo DNIT, em cada ano, 48 

centavos foram empenhados nessa modalidade de aplicação. Essa modalidade é uma das 

formas de execução delegada, dessa forma essa despesa reverte-se em favor do DNIT 

(MTO, 2020). Vale salientar que mais uma vez se repete a constância em um percentual 

superior à média geral do órgão. Foram 06 registros de programas com execução total e 
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de Inexecução foi o programa de Transporte Terrestre, totalmente inexecutado 

financeiramente em Roraima. 

Em relação à análise por unidade da federação, vale destacar que há, na MA 32, 

unidades da federação com percentual elevado de inexecução. Amazonas, Espírito Santo, 

Maranhão, Minas Gerais, Rondônia e Rio Grande do Sul apresentam médias de 

inexecução financeira em 100%. Tais estado são seguidos em termos de médias de 

execução financeira por Santa Catarina, Rondônia e Pernambuco (percentual de 

inexecução financeira superior a 80% do valor empenhado). O destaque ficou para os 

estados da Bahia (inexecução inferior a 30%), Ceará e Rio Grande do Norte (ambos com 

inexecução inferior a 40%) e Alagoas (40%). 

Gráfico 19 - Empenhos e Inexecução financeira Modalidade 032 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA - BR 

Outro dado curioso. Dos 66 registros de programas dessa modalidade de 

aplicação, 50 foram de programas sem planejamento legislativo inicial. O valor máximo 

aqui apresentado, inclusive pertence a esta modalidade de aplicação, com dotação 

autorizada diversa da consignada na dotação inicial. A maioria dos programas sem 

dotação inicialmente autorizada na LOA apresentou uma inexecução inferior à média 

nacional do DNIT, nesta modalidade de aplicação, o que era esperado.  

A Modalidade de Aplicação 040 consiste na Transferência de recursos para 

municípios (MTO, 2015). Nesta modalidade foram 141 programas com dotações iniciais 

zeradas e com dotações autorizadas a posteriori. Os valores foram extremamente baixos 

em relação ao total dos empenhos. Essa modalidade consiste na transferência 

propriamente dita para municípios. Os retornos não ficam com o DNIT aqui.  
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As unidades da federação que apresentaram médias de inexecução mais elevadas 

foram Alagoas, Maranhão Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia. As que apresentaram um 

melhor desempenho nas transferências a municípios (MA 040) foram Amapá (pagamento 

integral do empenho) e Pernambuco (menos de 60% de inexecução). 

Na delegação a Municípios (MA 042) há uma média elevada de inexecução, 

81,37%, e uma diminuta participação no percentual de pagamento, menos de 0,06%. Isso 

significa que o percentual de participação dos empenhos relativos às transferências para 

Municípios localizados nas unidades da federação que executaram é bem maior do que o 

percentual de pagamento. Em valores absolutos foram no aproximadamente, até 68 

milhões de reais em empenhos milhões de reais.  

Acre, Ceará, Distrito Federal, Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e 

Sergipe não executaram programas por transferência a Municípios (MA 040). Todos têm 

em comum extensões territoriais relativamente pequenas (Quadro 05). Pará e Mato 

Grosso são as que mais possuem recursos empenhados nessa modalidade. Essas unidades 

da federação também possuem um percentual de execução elevados nas mesmas e, em 

comum, grandes extensões territoriais. A distribuição do Percentual de Pagamentos em 

relação ao Percentual de Empenho contida no Gráfico 20 indica uma reiterada 

manutenção em patamar de pagamentos baixos e uma prevalência de empenhos de pouco 

valor. 

Por não ser o escopo deste trabalho, não se aprofundou a questão da diferença 

técnica e normativa do DNIT em relação às municipalidades, mas seria interessante 

verificar se as causas dessa inexecução estão plantadas no DNIT ou fora dele. 

Gráfico 20 - Relação entre percentual de pagamento e percentual de empenho na transferência 

a Municípios (MA 040) 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA - BR 

Ainda, 23 apresentaram inexecução financeira plena, ou seja, não foi pago nem 1 

centavo do que foi empenhado no ano. Não é de se admirar que, dentre todas as 

modalidades de aplicação, esta teve o pior desempenho. Ela representa a execução 

orçamentária delegada a municípios. Sua média de inexecução foi de aproximadamente 

94% ao longo do período. Os anos com os melhores desempenho foram 2012 e 2013, 

com média de inexecução aproximada entre 85% e 90 % ambos. Todos os demais a média 

foi em 1. 

Aqui faz-se a mesma ressalva feita as delegações a estados e ao Distrito Federal: 

o tempo de análise é pequeno. Em que pesem as observações globais retroagirem até o 

ano de 2002, as observações referentes a estas modalidades de aplicação são 

relativamente pequenas. Outro aspecto interessante reside no fato dos programas com 

valores menores tiveram um percentual de inexecução financeira maior por parte do 

DNIT. Vale sugestão de estudos posteriores para análise das unidades da federação de 

modo a identificar e trabalhar o desempenho do DNIT em relação à Modalidade de 

Aplicação 042. A Paraíba foi a unidade da federação com melhor desempenho nesta 

modalidade de aplicação de recursos em termos de média de execução financeira. Esta 

modalidade de aplicação apenas conteve valores relativos à investimentos, ou seja, o 

percentual médio para esta modalidade de aplicação interfere no computo dos valores de 

Grupo de Natureza de Despesa 04 (Investimentos). 

Na transferência a instituições privadas sem fins lucrativos (MA 050), poucos 

lançamentos, sendo a maioria com valor relativamente baixo. Apenas 08 unidades da 
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federação tiveram programas nessa modalidade de aplicação: Amazonas, Bahia, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima e Santa Catarina. Muitos dos programas de 

menor valor ficam concentrados em percentual de inexecução de 100%, nesta 

modalidade. Do total, 23 programas na transferência a instituições privadas sem fins 

lucrativos tiveram empenhos em fase de dotação autorizada e não de dotação inicial. A 

maioria deles teve um percentual de inexecução de a 66 %, a média geral do DNIT. Desses 

23 programas com transferência a entidades privadas sem fins lucrativos (MA 050), 15 

pertenciam aos investimentos. O DNIT, portanto, realiza investimentos por meio dessas 

Instituições Privadas sem fins lucrativos. 

Em outro ponto é importante salientar o comportamento dessa inexecução 

financeira ao longo do tempo. Aqui se destaca que, em toda a série não foram encontrados 

programas desse tipo nos anos de 2002 a 2004 e 2012, anos pares e eleitorais. O ano com 

maior execução financeira da série foi 2009, no qual os dois programas a ele relativo 

foram totalmente executados pelo DNIT. Foram dois programas classificados como “Não 

Aplicável”, a qual aparece como tendo a melhor execução. Ela é seguida pela execução 

financeira do DNIT na unidade da federação Amazonas e Santa Catarina. Ainda, a 

modalidade “Não Aplicável”, nos anos de 2015 e 2016, no programa de Gestão de 

Manutenção do Ministério dos Transportes, aparece com uma média de inexecução de 

um pouco mais de 80%.  A categoria “Não Informado” (ano 2007, referente ao programa 

do corredor Mercosul) aparece com 100% de inexecução. 

Aqui, nessa modalidade, oito programas foram despesa correntes, todos na 

categoria “NA”. Apenas eles tiveram uma média de inexecução orçamentária percentual 

abaixo de 40%. Os programas de investimentos, tiveram uma média de 83,8033% de 

inexecução financeira na Modalidade de Aplicação 050 (Transferências a Instituições 

Privadas sem Fins Lucrativos). O que significa que houve mais pagamentos para valores 

relativos às outras despesas correntes (GND03) do que para valores relativos aos 

investimentos (GND 04), nessa modalidade. 

Em resumo, no que toca as Unidades da Federação, a definição orçamentária 

diverge da definição do IBGE (BRASIL, 2018). Além disso, o que se observa é que das 

1840 evidenciações de programas do DNIT, apenas 1300 foram alocados aos Estados e 

ao Distrito Federal. A unidade da federação com maior número de programas 

empenhados foi Minas Gerais, seguida de Pará e Mato Grosso, Amazonas e Santa 

Catarina. As unidades da federação com menor quantidade de programas executados 
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foram Amapá e Tocantins (37), Acre (34), Ceará (32), Alagoas e Maranhão (31), Sergipe 

(30), Distrito Federal (29) e Espírito Santo (27).  

Gráfico 21 - Inexecução na execução orçamentária da Modalidade de Aplicação 050 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018); 

A primazia de Minas Gerais também é evidente nos anos da série. Por exemplo, 

no ano de 2006, 11 % do total de pagamentos que o DNIT fez no Brasil, foi relacionado 

com despesas direcionadas a esta unidade da federação. Por outro lado, no mesmo ano, 

no Brasil, o DNIT não pagou despesas direcionadas ao Distrito Federal, por exemplo. 

Pelos Gráficos 23 e 24, nota-se que o percentual de participação pode ter relação com a 

extensão das unidades da federação. A maioria dos estados com menores e maiores 

percentuais de pagamento possuem as menores e as maiores extensões territoriais, 

respectivamente. 

Também, em termos de inexecução orçamentária (Euf), Minas Gerais aparece 

como tendo os menores percentuais de inexecução ao longo dos anos. Causa espécie a 

estabilidade na manutenção desse percentual ao longo da série histórica. O Gráfico 22 

contempla esta inexecução cuja média anual (Êmg) está em 55%, aproximadamente. 

Nota-se que nos anos de 2008 e no período compreendido entre 2013 e 2015, sua 

inexecução foi mais alta, estando em conformidade com a inexecução nacional do órgão. 

As curvas de Minas Gerais e Nacional, portanto, explicam muito das curvas de pagamento 

global do DNIT, o que indica que essas foram as unidades da federação que mais 

executaram pagamentos. 
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Outro comportamento anômalo observado ocorreu no Rio de Janeiro, quando 

nesta Unidade da federação, em 2015, houve a redução da inexecução financeira. Em 

todas as demais, inclusive Minas Gerais, houve aumento dessa inexecução seguindo a 

tendência nacional. Já em relação ao período de 2008, observa-se, com base no Gráfico 

01 que houve um aumento das dotações inicial e autorizada, houve o aumento do 

empenho e uma redução nos pagamentos. 

Gráfico 22 – Evolução da inexecução anual do Estado de Minas Gerais 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BRASIL (BRASIL, 2018) 

Pode haver, ainda, outros fatores interferindo, capazes de explicarem a existência 

de unidades da federação relativamente grandes com baixa participação percentual e vice-

versa. Outro indício de influência de fatores externos é a inexistência de pagamentos no 

Estado de São Paulo no ano de 2015: não houve pagamentos em nenhum dos programas 

empenhados. Todos eles voltados ao segmento ferroviário. Isso pode ser reflexo tanto da 

crise na União quanto da existência de estruturas estaduais previas que agissem como 

substitutas. A quantidade de servidores do DNIT na Unidade da Federação, população, 

preexistência de órgãos estaduais produzindo bens ou prestando serviços substitutos, 

podem ser outros fatores de interferência, aptos para explicar essas diferenças. Vale a 

pena a realização de mais estudos. 

Isso pode ser decorrente do reflexo financeiro da crise econômica do mesmo ano. 

Nesse ano apenas o Rio Grande do Norte, dentre os estados do Nordeste apresentou 

tendência a decrescimento de sua inexecução financeira. Em relação à Região Norte, em 

todos os estados, exceto Tocantins e Rondônia, apresentaram aumentos de pagamentos 

em relação a empenhos. 

Quadro 06 – Rol das Unidades da Federação com participação percentual no pagamento na 

execução orçamentária entre 2002 e 2017 por ano 
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2002 DF 0,00%  2002 SP 6% 

2003 AP 0,00%  2003 MG 10% 

2004 DF 0,06%  2004 MG 13% 

2005 RR 0,08%  2005 MG 20% 

2006 DF 0,00%  2006 MG 11% 

2007 DF 0,04%  2007 MG 12% 

2008 SE 0,20%  2008 PA 11% 

2009 AP 0,01%  2009 MG 13% 

2010 DF 0,01%  2010 MG 16% 

2011 DF 0,07%  2011 MG 16% 

2012 DF 0,15%  2012 GO 13% 

2013 DF 0,00%  2013 RS 11% 

2014 SP 0,00%  2014 RS 10% 

2015 SP 0,00%  2015 RJ 7% 

2016 DF 0,06%  2016 RS 9% 

2017 ES 0,06%  2017 MG 9% 

Fonte: Elaboração própria com baseno SIGA BRASIL (BRASIL, 2018) 

Do Centro-oeste, apenas o Distrito Federal apresentou melhoria no percentual de 

inexecução financeira, aumentando seus pagamentos. Nas demais regiões aumentos de 

inexecução financeira neste ano.  

Gráfico 23 - Unidades da federação com maiores Percentuais de Participação no Pagamento 

(PP) 

 

Fonte: Quadro 06 

Dessa forma é possível constatar que no ano de 2008, ano de aumento da 

inexecução financeira do DNIT, houve mais pagamentos na região norte do que nas 

demais regiões do Brasil. Já o ano de 2015 fio o ano de inexecução financeira máxima 

em todas as unidades da federação. 
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Gráfico 24 – Unidades da federação com as menores Percentuais Participações no Pagamento 

(PP). 

 
Fonte: Quadro 04. 

Em que pese este aumento global constatado no Gráfico 02 (p. 21), a participação 

das unidades da federação no total de empenhos tem diminuído, de forma acentuada, 

inclusive. A diferença de incremento anual da participação indica uma tendência de 

crescimento negativo. O percentual empenhado nas unidades da federação é quase 1 

ponto percentual menor do que a mesma participação em 2007.  Dessa forma tem havido 

mais empenhos por região ou no âmbito nacional que por unidades da federação. 

Finalmente, há unidades que possuíram, dentro do período estudado, tendências 

de inexecução crescente. São elas: Acre, Pará, Tocantins, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e São Paulo. A distribuição desse 

percentual de inexecução foi feita em duas vertentes: unidades da federação e programas. 

Em ambas as análises, foi verificado o percentual de inexecução financeira. Há unidades 

que apresentaram crescimento da inexecução financeira, e unidades que diminuíram essa 

inexecução. 

4.3 Parte 03:Análise do DNIT em relação à União. 

Nesta parte, busca-se identificar em que medida variações em restos a pagar 

dependem de fatores internos ao DNIT ou externos à instituição e discutir problemas 

associados aos restos a pagar e quais parâmetros para medir uma eficiência aceitável pela 

própria gestão do DNIT, com base em dados históricos. Para isso serão realizadas 

comparações e remissões às partes anteriormente apresentadas. Inicia-se falando o 

Ministério dos Transportes.  
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Gráfico 25 – Comparação entre os índices de inexecução do Ministério dos Transportes 

e do DNIT. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA-BR (2018). 

A aplicação do indicador de inexecução aos dados do Ministério dos Transportes 

em comparação ao DNIT, indicou que há uma semelhança entre os resultados, sendo que 

no DNIT este resultado é mais acentuado. Isso é o que se depreende ao Gráfico 25. 

Considerando o peso da participação do DNIT no orçamento do Ministério ao qual ele se 

vincula conforme explicitado na Tabela 01 (p. 32). Nota-se que ambos possuem muitas 

semelhanças, mas o DNIT possui uma inexecução financeira mais elevada. 

A análise nessa etapa tem por base o Boletim Orçamento em Foco, elaborada pelo 

Congresso Nacional no âmbito. Esse boletim apresenta de forma gráfica e simplificada a 

situação econômica da União. Inicia-se pela arrecadação, sem falar dela não há que se 

falar em orçamento para o DNIT, pois este executa orçamento da União (BRASIL, 2016; 

BRASIL, 2017). Observa-se que houve uma expansão da receita no período 

compreendido entre 2002 e 2017, mas o principal parâmetro adotado foi a previsão de 

receita. Até 2008 a arrecadação superava a receita prevista pelo legislativo (BRASIL, 

2018), conforme visível no Gráfico 26.  

As despesas discricionárias passaram por uma grande redução a partir de 2009 

com uma concomitante elevação das despesas do PAC (BRASIL, 2018). Dessa forma, 

percebe-se um possível direcionamento de atenção das despesas discricionárias em 

direção aos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, iniciado em 2006 

e seguindo até 2015 (BRASIL,2018).  Após este ano uma nova reversão nessa alocação 

de dotações orçamentárias, como se fosse um movimento pendular. Ou seja, mais uma 

vez, não houve blindagem dos investimentos em relação às demais despesas. 
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Gráfico 26 - Receita primária líquida prevista e realizada (em valor nominal corrente) (2002-

2017) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Boletim Orçamento em Foco (BRASIL, 

2018) e dos dados do SIGA-BRASIL (2018)  

Desse ano em diante, houve um desencontro entre o previsto e o realizado e entre 

2014 e 2016, concentrou-se o período com maior descompasso entre essas modalidades. 

(BRASIL, 2018). Nessa análise nota-se que o mesmo não aconteceu com as receitas do 

DNIT, o qual, ressalvado o aumento expressivo da dotação autorizada experimentou uma 

redução considerável em suas receitas no mesmo período (Ver Gráfico 01, p. 22). Mesmo 

assim, ainda houve o acréscimo na arrecadação, mas com uma aceleração menor do que 

a prevista. 

Gráfico 27 - Comparação gráfica entre Restos a Pagar da União e do DNIT entre 2002 e 2017. 

 
* Pago pela União no âmbito do Pagamento Fiscal e da Seguridade Social 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Boletim Orçamento em Foco (BRASIL, 

2018) e dos dados do SIGA-BRASIL (2018). 

Essa similitude é observada especialmente em relação às despesas com pessoal e 

encargos sociais (GND 01). O Gráfico 27 é contundente quanto ao início do crescimento 
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dessas despesas no ano de 2005. Fenômeno parecido pode ser observado no Gráfico 13 

(p. 37), no qual o incremento dos gastos com pessoal se deu a partir de 2006 e mais 

expressivamente em 2009.  

Gráfico 28 - Despesas com pessoal e encargos sociais: autorizado x pago – GND 1 (2001-

2017) 

 

* Pago pela União no âmbito do Pagamento Fiscal e da Seguridade Social 

Fonte: Boletim Orçamento em Foco (BRASIL, 2018) e SIGA-BRASIL (2018). 

O mesmo fenômeno ocorre em relação ao Grupo de Natureza que reflete os 

investimentos, especialmente nos anos de 2015 a 2017, quando os pagamentos do DNIT 

nos investimentos (GND 04) entram em descendência, seguindo a União. É gritante, 

também o volume de inscrições de restos a pagar da União, indicando que não se trata 

apenas de uma tendência do DNIT. 

O DNIT apresentou uma expansão em seus restos a pagar a partir de 2005 e uma 

redução nos mesmos 11 anos depois, uma vez que seus pagamentos aumentaram, mas o 

mesmo não aconteceu com a União em todos os momentos. A União apresentou 

oscilações nesse período sendo que a partir de 2014, o Resultado primário do Governo 

Central gerou resultados nitidamente negativos. Aqui usou-se o Governo Central, 

conforme a definição do Banco Central do Brasil. Para mais, ver Manuel de Estatísticas 

Fiscais do Banco Central do Brasil (BRASIL, 2018). 

Agora segue-se para a análise pelos Grupos de Natureza de Despesa. Dos dados 

consultados observa-se uma similitude relativamente alta no comportamento dos Grupos 

de Natureza de Despesa da União em relação aos do DNIT. Também se observa que esta 

atuação estatal baseada nos recursos de terceiros é antiga e vem se perpetuando. Os 
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valores, contudo, passaram a ser expressivamente maiores a partir de 2007, alcançando o 

pico sete anos depois.  

Gráfico 29 - Execução dos investimentos – GND 4 (2001-2017) 

 
* Pago pela União no âmbito do Pagamento Fiscal e da Seguridade Social 

Fonte: Boletim Orçamento em Foco (BRASIL, 2018) e SIGA-BRASIL (2018). 

No DNIT esta inexecução financeira também se demonstra elevada, mas o pior 

ano de sua série é o ano de 2015, com inexecução em quase 80% dos valores dos 

empenhos. Os gráficos 28 e 29 apresentam as despesas da união com as outras despesas 

correntes (GND 03) e os investimentos (GND 04) na União.  Em relação a essas despesas, 

o DNIT seguiu a tendência federal. 

Interessante que no Gráfico 27, nota-se que, da comparação entre os restos a pagar 

do DNIT e da União, o DNIT conseguiu reduzir com mais agilidade os restos a pagar no 

ano de 2014. A União não apresentou esta mesma flexibilidade, provavelmente pelo vulto 

das despesas vinculadas carregadas legalmente por esta. Em que pese isso, o DNIT seguiu 

a tendência federal de redução em Restos a Pagar justamente a partir desse ano.  

Observa-se que em boa parte dos anos desta série, os pagamentos com as outras 

despesas correntes (GND 03) apresentaram uma curva ascendente. Os pagamentos do 

DNIT com este Grupo de Natureza de Despesa se mantiveram crescentes, mesmo que em 

quantidades inferiores às despesas com pessoal e encargos sociais em alguns anos da série 

Gráfico 30 - Execução dos Investimentos – Outras Despesas Correntes (GND 3) (2001-2017) 
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* Pago pela União no âmbito do Pagamento Fiscal e da Seguridade Social 

Fonte: Boletim Orçamento em Foco (BRASIL, 2018) e SIGA-BRASIL (2018). 

 No DNIT essa relação entre pessoal e encargos sociais e despesas correntes 

encontra um acréscimo de participação no pagamento por programa no ano de 2015. Em 

que pese isso, neste mesmo ano uma elevação no percentual de inexecução do Grupo de 

Natureza de Despesa 01, conforme se depreende da comparação entre o Gráficos 29 e 30, 

e os Gráficos 12 e 15 (páginas 36 e 40, respectivamente).
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5 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 

Retomando as análises deste trabalho, há 4215 programas evidenciados para o 

DNIT entre o período de 2002 a 2017. Desses, 1896 não possuem créditos orçamentários 

a eles alocados (nem por dotação inicial, nem por dotação autorizada). Há 2319 

programas que possuem registros de empenho. Desses, 83 tem recursos originários 

apenas de dotação inicial, sem registro de execução orçamentária a eles destinados; 332 

possuem recursos provenientes de dotação inicial e autorização, também estão sem 

empenho; e 64 contam apenas com dotação autorizada, mas sem empenho. Em outras 

palavras, dos 2319 programas passiveis de empenho, 479 têm créditos orçamentários, 

mas não foram executados orçamentariamente. Sendo a análise incidente sobre a 

execução financeira cuja premissa consiste na execução orçamentária, o campo de análise 

do presente estudo incide sobre 1840 programas executados entre 2002 e 2017. 

Dos 1840 executados orçamentariamente, nenhum tem como fonte orçamentária 

inicial apenas o planejado (dotação inicial); 1209 programas apresentam créditos 

orçamentários planejados e não planejados (dotação autorizada); 631 programas têm 

créditos orçamentários totalmente não planejados.  A primeira contatação é consequência 

do percentual elevado de alterações no orçamento do DNIT, sendo que nenhum dos 

programas estudados conta apenas com recursos planejados.  Ou seja: prepondera a 

adaptação por meio dos créditos posteriores à LOA. Essa pode ser uma das causas que 

interferem na inexecução financeira do DNIT. 

Ao longo do período compreendido entre 2002 e 2017, em termos de resultado 

primário, a União obteve resultados satisfatórios no quadriênio 2002-2006, pois estes 

foram superiores ao previsto pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO). De 2005 em 

diante os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) obtiveram 

autorização legal para não serem mais computados na despesa primária (BRASIL, 2018). 

Esse foi justamente o período que coincidiu com o início do aumento da inexecução 

financeira pelo DNIT, conforme se depreende dos gráficos 01 e 02. Trata-se tão somente 

da observação de uma coincidência temporal. Outros estudos podem ser realizados para 

a verificação de alguma correlação entre essas variáveis. 

Ao falar em investimentos ao longo do tempo o DNIT apresenta uma reiteração 

de conduta e reflete elevados níveis de restos a pagar da União, em termos de 

Investimentos (GND 04). Em que pese isso, os investimentos são realmente o carro chefe 

do órgão, o que explica uma boa parte dos pagamentos e da distância entre estes e o 
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empenho (Inexecução financeira). Desses investimentos, a execução direta (MA 090) é a 

mais relevante para o órgão, com 1048 programas e 1% do percentual de participação 

(Quadro 05). Isso é algo a ser pensado: o DNIT apresenta elevada inexecução financeira 

em percentual considerável dos programas executados diretamente por ele 

(EGND04MA090=70%). Assim, uma boa parte da inexecução financeira do DNIT é 

proveniente da sua execução direta de investimentos. a média apenas da execução direta, 

é menor que a do DNIT, mas a média desta execução nos investimentos é maior que a do 

DNIT. Isso deve ser discutido e esclarecido.  

A execução direta é realizada não apenas nos investimentos, mas também nos 

outros grupos de natureza de despesa, inclusive nas amortizações da dívida. Sabe-se que 

os juros e as amortizações da dívida possuem inexecução financeira máxima (EGND02= 

EGND06 = 0%). Isso explica o fato de a média da inexecução financeira ser mais baixa, 

para os programas que o DNIT executa diretamente do que a média global do DNIT, que 

envolve todas as modalidades de aplicação. Assim as despesas com juros e amortizações 

forçam a redução da média global do órgão. Mais grave do que isso: destaca o fato do 

órgão apresentar uma elevada inexecução financeira justamente nos investimentos (GND 

04) e dentro dos programas que ele mesmo executa (MA090). Das outras modalidades, o 

DNIT tem apresentado execuções financeiras maiores na execução delegada a Estados e 

ao Distrito Federal (MA 032). 

Outro ponto a ser discutido é que a média global é influenciada pelos valores 

crescentes de inadimplemento do DNIT nas despesas correntes (GND 03) e nas inversões 

financeiras (GND 05) e dentro deles pelas Modalidades de Aplicação que envolvem 

transferências e delegações (MA 030; MA 032; MA 040; MA042). Já em relação aos 

achados por unidade da federação, valem mais estudos em relação às razoes para as 

diferenças de execução financeira nas unidades da federação considerando fatores como 

Renda per Capta, Índice de desenvolvimento humano, Grau de escolaridade, formação 

técnica dos servidores públicos atuantes nas delegações entre outros fatores, inclusive até 

natureza dos serviços prestados. 

Em alguns dos anos com redução de recursos notou-se a predominância dos 

pagamentos na região Norte do Brasil, pois a maioria dos seus estados apresentou 

percentual de inexecução financeira decrescente. Isso é interessante pois permite observar 

como se dá a distribuição de recursos de forma a reduzir das desigualdades sociais e 

regionais.  
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Em relação aos valores internacionais, eles comprometeram um percentual 

relevante dos valores do DNIT até o ano de 2008. Esse comprometimento foi observado 

quando das despesas com juros e encargos da dívida e amortizações (GND 02 e GND 06, 

respectivamente). Esses pagamentos da dívida (GND 02 e GND06) e as despesas 

vinculadas influenciaram os valores do percentual de inexecução, pois eles melhoram 

esse indicador. Eles influenciaram a redução dos valores da execução direta (Modalidade 

de Aplicação 090), na qual estão alocados. Sabe-se que são valores pagos a título de 

dívida em decorrência da nomenclatura do programa. Isso é algo importante: a 

nomenclatura dos programas também deve permitir a identificação da política pública à 

qual ele implementa. A falta de informações sobre isso dificulta a transparência. 

Não foram localizadas nos dados informações que descrevessem quais programas 

eram despesas vinculadas e quais não eram. Devido à própria natureza do programa, nas 

demonstrações baseadas neles, deveria haver maiores informações para o 

acompanhamento da política que eles refletem. é possível que estas informações estejam 

disponíveis em outros sistemas que este trabalho não explorou. Ainda no aspecto 

transparência, chama atenção a elevada quantidade de programas com a categoria “não 

informado”. Isso dificulta a análise incidente sobre uma política refletida nos programas 

orçamentários. Aqui também vale incluir a falta de uma legenda nos dados apresentados 

pelo SIGA-BR com informações quanto ao significado das abreviações contidas nas 

rubricas orçamentárias e quanto às unidades da federação. 

Sendo por unidade da federação, a distribuição ocorre conforme o Quadro 05. Este 

quadro aglutina apenas algumas das ocorrências com percentual de inexecução parcial, 

ou seja, maiores que 0% e menores que 100% de inexecução. Ao determinar este 

percentual de inexecução nos pagamentos, o DNIT pode levantar em quais modalidades 

estão ocorrendo as maiores inexecuções. O índice de inexecução, portanto, é um marcador 

para sinalizar possíveis fontes de problemas na execução financeira do órgão. Além disso, 

combinado com o percentual de participação o órgão pode antever a sua necessidade de 

recursos nos próximos períodos. “Ceteris paribus”, para reduzir o valor da inexecução 

nos anos seguintes, já se sabe qual é o percentual de recursos necessários para reduzir a 

inexecução com base na execução dos anos anteriores. Sabe-se, contudo que há alterações 

valorativas entre um ano e outro. Dessa forma, a adoção do percentual de inexecução de 

forma preditiva deve considerar o planejamento anual de novas execuções do órgão, bem 

como os valores resultantes da composição de atualizações econômicas. 
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O uso dos percentuais permitiu observar também quais unidades da federação são 

as que executam melhor ou pior. Esse diagnóstico permite a identificação de problemas 

por meio das disparidades, especialmente em relação às unidades da federação. Assim o 

DNIT pode canalizar esforços para detectar causas e levantar possíveis soluções para o 

problema. Os indicadores, portanto, serviriam como marcadores para o tipo de despesa, 

modalidade de aplicação e unidade da federação que precisam de uma atenção maior da 

gestão do órgão. 

A adoção de indicadores internos, como o índice de inexecução e os Percentuais 

de Participação (de empenho, de liquidação e pagamento), sinalizar possíveis fontes de 

problemas na execução orçamentária e Financeira do DNIT. Esses indicadores aumentam 

a segurança dos gestores e a capacidade preditiva do órgão, especialmente em relação à 

redução das inscrições em Restos a Pagar. Eles também podem auxiliar na composição 

de metas de resultados a serem alcançados. Além disso, podem ser implementados em 

outros órgãos, inclusive, tal qual se nota no Gráfico 25 (p.69). Aqui um destaque: esses 

indicadores podem e devem ser complementados por outros, sendo que esses outros 

podem fruto de outros estudos. 

Como sugestão de novos estudos, indicadores que contenham a o consumo por 

liquidação em relação ao total empenhado e do pagamento em relação ao total liquidado. 

Além disso, não somente para estudos, mas também para a gestão, sugere-se a elaboração 

de limites ou gatilhos, para a expansão da carteira de contratos e das metas de execução 

com base nos indicadores financeiros dos anos anteriores. Ou seja, o escalonamento de 

metas conforme a evolução dos indicadores econômicos dos anos anteriores, tal qual se 

faz com a avaliação de investimentos e com o aumento dos gastos. Outros sugeridos são 

indicadores que correlacionem os valores empenhados com os impactos gerados pela 

política pública implementada. Para isso, contudo, é necessário a utilização de outros 

dados que não apenas estes. O DNIT pode contribuir mantendo um glossário que 

contenha todos os instrumentos pactuados no exercício de sua atividade fim, vinculados 

a cada um dos programas orçamentários que ele executa. Isso facilita o acompanhamento 

do resultado dos contratos, convênios, termos de Cooperação e congêneres pela sociedade 

e pelos órgãos e controle e pela própria gestão do órgão em relação ao seu planejamento.  

Ao DNIT, o planejamento, se afigura essencial, não apenas em relação aos valores 

pendentes dos exercícios anteriores e aos valores futuros, mas também em relação às 

estratégias de contingência. A adoção dessas estratégias pode evitar comprometimento da 
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capacidade de pagamento do órgão. Uma das estratégias possíveis é a aprovação de um 

plano detalhado de execução orçamentária e financeira anual pelo órgão, para guiar os 

gestores e técnicos responsáveis pela execução das atividades dele. Este plano deve contar 

com ampla divulgação e incluir todas as estruturas administrativas do DNIT. 

Em que pese esta sugestão, notou-se, pela análise, que há uma utilização elevada 

de Restos a Pagar em toda a União e não apenas no DNIT. Nota-se que há elevada 

utilização de Restos a Pagar na área de investimentos em detrimento de outras áreas, como 

juros e encargos da dívida. Conforme o gráfico 27 (p. 71), contudo, nota-se que nos anos 

mais recentes da série histórica houve uma redução nesses valores e uma melhoria neste 

quadro, e o DNIT se antecipou a isso. Dessa forma, o órgão está refletindo uma tendência 

nacional, mas apresenta peculiaridades em níveis de unidades da federação que merecem 

maiores estudos. Dentre os achados, os considerados mais relevantes foram: a distância 

entre a inexecução entre as modalidades de transferência e de delegação bem como essa 

mesma distância nessas modalidades para Estados e Municípios em relação ao DNIT; a 

existência de dívidas pagas pelo órgão; a existência de unidades da federação 

classificadas como não informado; a possibilidade de mapear a história do fluxo 

financeiro federal também entre as unidades da federação; o tamanho dos restos a pagar 

da União; e a possibilidade do DNIT, já sabendo da sua inexecução nos anos anteriores, 

melhorar o planejamento para a composição do seu orçamento no futuro. 

Por último, mas não menos importante foi que como resultado desta pesquisa não 

se localizou outra contendo indicadores simples, que pudessem auxiliar a instituição no 

desafio de analisar sua execução financeira. 

Dessa forma, entende-se que o presente trabalho buscou contribuir para a gestão 

do órgão trazendo dados históricos e contribuindo para a composição indicadores que 

facilitem a gestão da execução orçamentária deste.  

Ainda, impende abordar a falta de informações relativas às fases da despesa, como 

empenho, liquidação e pagamentos nas demonstrações por programas. Nas 

demonstrações orçamentárias consultadas não foram encontrados marcadores que 

indicassem o tipo de empenho e a data de sua ocorrência para uma avaliação da real 

situação orçamentária daquela despesa naquele programa. Ressalta-se que maiores 

esclarecimentos da distância temporal entre empenho, liquidação e pagamento poderia 

melhorar a acurácia dos planejamentos do órgão quando de sua execução orçamentária e 

financeira. Além disso, é relevante a apresentação de informações sobre o percentual de 
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despesas vinculadas e discricionárias em relação aos pagamentos feitos pelo órgão nas 

demonstrações orçamentárias dele. 

 Essas duas medidas apresentam informações valiosas quanto ao tempo necessário 

para o pagamento e o peso das despesas vinculadas para o órgão. A apresentação dessas 

informações por programas permite um melhor acompanhamento da execução da política 

pública que o fundamenta. Ainda, os esclarecimentos quanto as despesas vinculadas 

facilitariam a explicação das escolhas feitas na gestão dos recursos econômicos. A outra, 

a apresentação do lapso entre empenho e pagamento, justificaria a redução dos valores 

contratados, pois permite a estimativa mais precisa do tempo gasto para recebimento do 

dinheiro pela iniciativa privada. 

 Por último, mas não menos importante, há que se falar na preparação do 

órgão para seus desafios futuros. A tecnologia tem avançado e o DNIT precisa se adaptar 

a isso, mas há custos. Dessa forma o planejamento deve ser adaptado aos novos tempos 

e isso inclui apresentação de dados orçamentários e financeiros relevantes para a 

avaliação de sua enorme atividade. É um órgão multimodal, dotado de capacidade de 

execução e de corpo técnico qualificado. Observou-se, contudo, que há uma oscilação 

muito grande em termos de recursos disponíveis. Isso gera instabilidade na gestão de sua 

carteira de contratos e inclui o risco de não recebimento dos pagamentos pactuados. 

Com o avanço da tecnologia um dos pontos críticos para o poder público será 

como fazer para cobrir os custos de transição nesse cenário de oscilação e restrição 

orçamentária. A transição para essas novas realidades é um desafio, não apenas pela 

implementação da estrutura, mas também pelos custos para sua implantação. Será preciso 

encontrar formas transparentes para apresentar os gastos para a sociedade para atrair 

investidores dispostos a construir esse tipo de infraestrutura. A composição de 

indicadores é um dos meios de conferir transparência e possibilidade de mensuração de 

resultados. Isso contribui para reforçar a credibilidade do órgão com a sociedade e reduzir 

os preços dos serviços por ele contratados, que hoje são aumentados pelo risco de não 

recebimento.  

Dessa forma, os desafios para o DNIT envolvem não apenas as inovações técnicas, 

mas consolidar sua credibilidade social e a transparência na apresentação dos gastos por 

programas, visando avaliação das políticas que ele implementa pela sociedade.  
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