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APRESENTAÇÃO 

Reunindo técnicos de indiscutível valor e especialistas experi
mentados em seu corpo de servidores, o Secretariado das Nações 
Unidas é um lab'oratório ativíssimo de pesquisas e estudos dos mais 
variados, muitos dos quais acabam por asswmir a forma de publica
ções - relatórios, folhetos, livros. 

Dentre as centenas de publicações técnicas até agora elabora
das e editadas pelo Secretariado das Nações Unidas, Estrutura do 

Orçament.o e Classificaçã.o das C.ontas Públicas .ocupa lugar emi
nente, pois compendia a experiência universal do mundo civilizado 
sôbre o assunto, colhida e ordenad[1 através de longos t1'abalhos 
de pesquisa e análise. 

Os ensinamentos contidos' neste folheto sôbre técnica orça
mentária e classificação das contas governamentais representam 
os mais bem sucedidos esforços de disciplinamento da matéria fei
tos até agora. A ca1'go de uma equipe de especialistas de oom
petência inequívoca, dilicilmente êsses esforços poderiam ser leva
dos a oabo fona do âmbito das grandes entidades internacionais 
que os ensejaram - a antiga Sociedade das Nações, desfeita pou
co antes, e a Organização das Nações Unidas, surgida pouco de
p.ois da Segunda Guerra Mundial. 



Sàmente essas organizações dispunham de recursos, prestígio 

técnico e autoridade para solicitar, reunir, analisar e ordenar in

formações sôbr,e as práticas orçamentárias e contábeis dos dife

rentes países. Obstáculos de vária natureza, inclusive a multiplici

dade dos sistemas e de idiomas, tiveram que ser vencidos. 

As informações sôbre os sistemas orçamentários da Itália, Sué

cia, Estados Unidos e Rússia, estudados neste folheto, dão a me

dida da longa e paciente tarefa que foi preciso executar - de oole

ta de dados, pedidos de esclarecimentos adicionais, decifmção de 

pontos obscuros, pesquisas ,em documentos publicados em vários 

idiomas, entendimentos com representantes das delegações daque

les países, etc. - para elaborar sàmente os apêndices de Estrutura 
do Orçamento e Classificação das Contas Públicas. 

O autor desta apresentação fala com conhecimento de causa: 

dos dez anos que serviu às Nações Unidas, dois foram no pôsto de 

subdiretor da Fiscal Division (Divisão de Finanças Públicas), ou 

seja precisamente do órgão que elaborou esta monografia. Ao tem

po em que ocupou o cargo, aquela divisão, que contava apenas 

com 21 funcionários, podia trabalhar em 38 idiomas. Nenhum de 

seus técnicos sabia menos de três. 

O presente trabalho 'I'esume de forma admirável o fundo de co

nhecimentos sôbre prática or{)lMnentária elaborada através do mun

do, ampliado e analisado na antiga Sociedade das Nações, por 

mais de cinqüenta especialistas, durante cêrca de quatro décadas. 

Se o leigo pudesse avaliara série de operações de que afinal 

resultou êste trabalho, ficaria perplexo. Parecer-lhe-ia impossível 

que os esforços de tantos, durante tantos anos, pudessem ser con

densados em menos de duzentas páginas. 

A tradução portuguêsa de Estrutura do Orçamento e Classi

ficação das Contas Públicas, feita por Aluizio Loureiro Pinto, Bar 



charel em Administração, represent.a outro serviço prestado ao País 
pela Escola Brasileira de Administração Pública, atrovés de um 
de seus ex-alunos, hoje integrante de seu corpo docente. 

Os Professôres José Teixeira Machado Junior e Agenor Raposo 
contribuíram, o primeiro como consultor e revisor, para tornar a 
tradução mais autorizada; o segundo, para tornar mais escorreita 
a sua linguagem. 

Estamos convencidos de que, como instrumento de ensino e 
estudo, êste é um dos mais fecundos "Cadernos de Administração 
Pública". 

Rio, 10 de jUlho de 1959. 

BENEDICTO SILVA 





lNDICE 

Págs. 

PREFACIO 5 

INTRODUÇÃO ............................................. 7 

I. UNIVERSALIDADE DO ORÇAMENTO.............. 13 

A. Definição de receitas e despesas ................. 13 

B. Operações das emprêsas Públicas .............. ,. 14 

C. Despesas e receitas da Previdênsia Social ........ 16 

II. CONTA DE OPERAÇõES CORRENTES E CONTA DE 
OPERAÇõES DE CAPITAL .......................... 19 

A. Considerações de natureza administrativa ........ 21 

B. Considerações de natureza econômica ............ 22 

C. Critério para a distinção entre despesas de "capi· 
tal" e despesas "correntes" ...................... 25 

D. Classificações na conta de operações de capital .. 29 

E. Despesas da conta de operações correntes ........ 33 

F. Classificação das despesas no plano ministerial ., 36 

lU. CLASSIFICAÇÃO DAS RENDAS PúBLICAS ......... 37 

A. Rendas tributárias e rendas não tributárias ...... 37 

B. Impostos diretos e impostos indiretos ............ 38 



Págs. 

C. Impostos sôbre a renda e o capital privados 38 

D. Outros problemas da classificação das rendas pú' 
blicas ........................................... 40 

VI. OUTROS ASPECTOS ................................ 41 

A. Transações nacionais e internacionais ........... 41 

B. Ano civil e exercício financeiro .................. 41 

C. Sistema de caixa e sistema de exercício .......... 43 

V. CLASSIFICAÇÃO DOS ORÇAMENTOS ESTADUAIS E 
MUNICIP AIS ........................................ 44 

A. Complexidade da organização .................... 45 

B. Restrições à autoridade do Govêrno ............. 46 

VI. APLICABILIDADE DOS SISTEMAS DE CLASSIFICA· 
çÃO ................................................. 47 

VII. RESUMO ............................................ 49 

AP1!:NDICE ttCNICO 

A. Introdução ...................................... 53 

B. Contas consolidadas 

C. Operações correntes 

55 

73 

D. Operações de capital ............................ 76 

E. Outros demonstrativos financeiros ............... 78 

AP1!:NDICES RELATIVOS A DIVERSOS PAíSES 

Nota introdutória 82 

ITÁLIA 

Introdução: o setor público da economia e a contabili· 
dade nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 



Págs. 

I. Emprêsas públicas 87 

lI. Instituições de Previdência Social ............. 93 

1II. Normas para a classificação .................. 96 

IV. Métodos de apresentação de relatórios financei· 
ros 105 

SUÉCIA 

Introdução 109 

Alcance e estrutura ................................. 111 

I. Orçamento corrente .......................... 112 

lI. Orçamento de capital ......................... 120 

III. Critério para a escrituração das receitas e des
pesas; sistema de caixa e sistema de exercicio. 123 

IV. Departamento da Dívida Nacional 124 

V. Demonstração das contas da divida pública .. , 125 

VI. Conciliação das operações de caixa com as varia-
ções de caixa da dívida pública ................ 126 

VII. Classificações orçamentárias para fins de análise 
econômica 127 

ESTADOS UNIDOS 

I. Emprêsas pÚblicas ............................ 131 

lI. Fundos com destinação especial ............... 136 

1II. Normas para a classificação .................. 138 

IV. Outras características orçamentárias 

UNIÃO DAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS 

141 

Principais características do orçamento do Estado 143 



Págs. 

I. Alcance 144 

11. Estrutura ..................................... 147 

111. As emprêsas públicas e o orçamento .......... 151 

IV. Orçamento da URSS, orçamentos das Repúblicas 
da União, orçamentos dos governos locais, e suas 
inter-relações ................................. 152 

V. O orçamento como instrumento de contrôle .. , 154 

VI. Preparação do orçamento ..................... 155 

VII. Execução ..................................... 156 

VIII. Encerramento das contas orçamentárias ....... 159 

VOCABULARIO TÉCNICO ................................. 162 



PREFA.CIO 

É impossível aplicar wma política financeira ampla sem que 
haja um sistema adequad.o de planejamento e estatística finan
ceira em tôdas as esferas de govêrno_ Ademais, para dirigir a 
contabilidade nacional é indispensável a existência de um conjun
to apropriado de dados orçamentáriJos e de contas financeiras_ 

Conseqüentemente, a apresentação de programas financeiros 
pelos governos-membros passa a ter especial importância. O or
çamento d,eve, por seu lado, possuir estrutura adequada capaz 
de fornecer elementos para a fixação de objetivos em matéria de 
emprêgo e programas de desenvolvimento, e também servir de ins
trumento para medir a contribuição do govêrno central quanto 
ao nível de renda e do emprêgo do país. (1) 

O Conselho Econômico e Sodal tem insistido, em diversas re
soluções, na recomendação de que se preste maior atenção à nwbi
lização da ,economia nacional para fins de desenvolvimento, e na 
necessidade de ter-se um pZano sistemático para o financiamento 
do desenvolvimento econômico_ (2) Recentemente, a CCJ"/'nissão de 
Estatistica também mostrou seu interêsse num estudo do proble
ma da comparação internacional das estatisticas relativas às re
ceitas, despesas e díviàa pública, diVUlgadas pews governos. (3) 

A razão principal da apresentação dêste trabalho à Comissão 
Financeira, ,em seu terceiro periodo de sessões, prende-se, no en
tanto, ao fato de os programas governamentais não poderem ser 
eficazmente coordenados no pZano regional ou internacional, sem 
uma base comum para a elaboração do orçamento e para a es-

(1) E/1840. 
(2) A/1541. 
(3) E/1696/Rey. l/Seções 106 e 107. 



tatístioa financeira. A disparidade dos métodos de apresentação 
e dos per~odos de duração dos exercícios financeiros de cada país 
são assuntos que devem preocupar a uma organização internacio
nal que se esforce por melhorar a cooperação entre as esferas 
econômica e social. Dêsse 1l'wdo, embora o presente trabalho se 
'OCupe apenas dos métodos básicos de apresentação, eSPf3ra·se que 
os aspectos de ordem geral, tais como a periodicidade, o planeja
mento, a execução e o contrôle financeiros sejam objeto de tra
balhos posteriores. 

NOTA: Éste trabalho foi preparado pf'la Di\"i3ão Financeira do Departamento 
de Assunto~ Eronômicos e publicado, em Nova Iorque, em fevereiro 
de 1951. 



INTRODUÇÃO 

A estrutura e classificação das receitas e despesas do orça
mento do govêrno central constituem um problema de grande 
importância para muitos países. O govêrno só pode estabelecer 
uma política financeira eficaz para a economia como um todo, 
baseando-se em informações precisas e atualizadas das atividades 
do setor público. Por conseguinte, o orçamento deve servir, em 
muitos países, como instrumento para a fixação de objetivos em 
matéria de pleno emprêgo e de programas de desenvolvimento, 
pois as atividades governamentais relacionadas com a produção, 
o comércio e o financiamento ampliam·se à medida que o desen
volvimento econômico é incrementado. Tanto nos países desen
volvidos como nos subdesenvolvidos, a apresentação de dados orça· 
mentários pelo govêrno central deveria relacionar-se com o esque
ma da renda ou da contabilidade nacionais. Isto facilitaria tanto 
a comparação interna ou nacional como a internacional, que dia 
a dia adquire maior importância em virtude dos recentes pro
gramas internacionais e regionais destinados a coordenar a polí
tica financeira dos governos. 

Os problemas de estrutura e classificação das contas do go· 
vêrno central estão intimamente ligados aos aspectos do pro· 
cessamento e da administração do orçamento, que consistem na 
elaboração, aprovação, planejamento e execução dos programas 
e contrôle posterior. Na prática não é possível divorciar a clas
sificação e a estrutura do orçamento da sua rotina e adminis
tração. Não obstante, por conveniências do presente estudo, ten· 
tou-se efetuar, na medida do possível, esta separação, estudan
do-se somente os aspectos de estrutura e de classificação. 1!:sse 
critério se fundamenta no fato de o atual interêsse pela reforma 
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orçamentária e pelo desenvolvimento econômico concentrar-se em 
questões de classificação e estrutura orçamentária, e um requi
sito inicial para a formulação de uma eficaz política de interêsse 
público é a existência de dados compreensivos e fidedignos sôbre 
as atividades do govêrno central. 

O setor público da economia nacional inclui o govêrno central 
e os governos estaduais e municipais, suas emprêsas e fundos 
especiais. ~ste trabalho será dedicado principalmente aos pro
blemas de classificação e estruturação das atividades do govêrno 
central. Não obstante, os principios e técnicas orçamentárias ana
lisadas a seguir também se referem, com algumas exceções, às 
estruturas e classificações orçamentárias dos governos estaduais 
e municipais. No final do trabalho - no capitulo V - consi
derar-se-á uma breve aplicação das técnicas de estruturação e 
classificação orçamentárias nesses governos. 

O orçamento de um govêrno central tem duas finalidades: 
uma consiste em servir como instrumento principal da adminis
tração executiva e da fiscalização legislativa; a outra fornecer 
elementos significativos para a análise econômica e, concomi
tantemente, proporcionar a estrutura necessária para a manu
tenção de uma política de estabilidade e de desenvolvimento. A 
estrutura do orçamento é determinada não s6 pelos objetivos 
do processo orçamentário como também pelas normas e requi
sitos institucionais de cada govêrno. Conseqüentemente, é impos
sível estabelecer um padrão uniformemente válido para a classi
ficação dos componentes dos cálculos das despesas e receitas que 
formam o conjunto da estrutura orçamentária. Existem, todavia, 
certos principios básicos que são comuns a categorias bastante 
amplas de orçamentos nacionais e que, salvo certas discrepâncias, 
podem ser sugeridos como os melhores para a obtenção dos dados 
financeiros fundamentais, indispensáveis à análise econômica. 
Alguns sistemas especificos de classificação refletem o desen· 
volvimento industrial, social ou econômico geral de um pais e 
também a perfeição da organização econômica do govêrno. Assim, 
em alguns casos para os quais haja dados relativos aos gastos 
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públicos e particulares, o orçamento do govêrno pode ser ana
lisado em função do orçamento econômico nacional. 

A natureza da economia determina em muitos casos os efeitos 
de determinadas categorias de receitas. Assim, numa economia 
de exportação, característica de muitos países subdesenvolvidos, 
os pagamentos de impostos ou de royalties sôbre a produção 
com matéria-prima de propriedade de emprêsas sediadas no estran
geiro podem ser efetuados com recursos acumulados no exterior, 
sem a correspondente redução da renda disponível no país. Os 
impostos sôbre a produção e a venda de mercadorias somente 
provocarão redução na renda nacional disponível quando forem 
pagos com renda em disponibilidade no país. Dêsse modo, a 
estrutura do orçamento e sua interpretação deverão adaptar-se 
o mais possível a estas situações especiais. A separação das 
contas de operações de capital e das contas de operações cor
rentes tem sido utilizada amiúde como elemento de orientação 
para determinar que despesas poderiam ser financiadas total ou 
parcialmente com empréstimos e as que poderiam ser cobertas 
no todo ou em parte com impostos. A análise efetuada neste 
trabalho não sugere nenhuma política desta natureza e, portanto, 
não se pretende ser ortodoxo para chegar a separações absolutas. 
Há, todavia, a preocupação de traçar linhas gerais para a sepa
ração das contas correntes e das contas de capital, não do ponto 
de vista da orientação, mas tomando-se como ponto de partida 
a fixação do montante dos recursos governamentais a serem uti
lizados em investimentos. :i!::ste critério deveria permitir também 
utilizar a distinção entre contas de capital e contas correntes para 
a determinaç,ão das variações registradas no ativo e no passivo 
do Estado. A fim de se obterem êstes resultados, é necessário apelar 
para processos de classificação mais ou menos arbitrários, que 
não permitem a concepção de técnicas aplicáveis indistintamente 
a todos os casos. A precisão dos detalhes depende em parte, no 
caso, da possibilidade de se estimarem os estoques e estabelece
rem as taxas de depreciação, quer em sentido físico quer em sen
tido contábil. 
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A necessidade de um desenvolvimento econômico rápido fêz 
com que muitos países subdesenvolvidos criassem entidades pú
blicas autônomas_ A nacionalização da indústria e do comércio 
produziram entidades jurídicas análogas_ Tais entidades corres
pondem à categoria geral de emprêsas públicas conhecidas no 
processo orçamentário há muito tempo, cuja importância, porém, 
veno crescendo desde as últimas décadas. As atividades do go
vêrno como empresário, sejam de produção ou de comércio, ou, 
ainda, mercantis, devem ser objeto de sistemas de contabilida
de c1jfercntes dos que se aplicam às repartições e órgãos da admi
nistração pública. A contabilidade comercial é o sistema que 
mel::or se adapta às necessidades das emprêsas públicas. Apesar 
da necessidade de separá-las das contas gerais, as contas dessas 
C'mprêsas devem apresentar-se de modo a permitir a sua inclusão 
nos resultados líquidos totais de tôdas as operações do govêrno, 
de f"rma que, a qualquer momento, se possa elaborar um qua
dro geral completo da contribuição monetária líquida do setor 
público à economia nacional. 

Embora a separação adequada das contas que possuem impor
tância econômica seja um requisito inicial para a análise eco
nômica, nunca deve ser considerado como um substituto desta. 
É de grande importância, por exemplo, que o govêrno central possa 
analisar o efeito das suas atividades nos níveis de renda, de 
emprêgo e de preços. Por conseguinte, as medições prévias indis
pensáveis para tal análise deverão incluir o "efeito inflacionário 
ou deflacionário líquido", o "efeito sôbre a renda" e o "efeito 
sôbre o meio circulante". Estas concepções diferem, embora cada 
uma delas seja útil para determinados tipos de análises. Todos 
êsses cálculos se destinam a proporcionar os elementos que per
mitirão determinar a contribuição econômica das atividades do 
govêrno. 

Nenhuma destas mensurações revelará, contudo, todos os 
elementos necessários para a análise dos efeitos das atividades 
governamentais na economia. O cálculo preciso de um dejicit 
ou de um superavit é importante como instrumento para a análise 
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econômica, porém, tomado de per si, pode no melhor dos casos 
fornecer apenas uma indicação aproximada do efeito das ativi· 
dades governamentais. Um deficit, por exemplo, pode ser ou não 
equivalente a um aumento da pressão inflacionária na economia. 
No que se refere a despesas, por exemplo, um gasto do govêrno 
em bens e serviços terá uma repercussão diferente da que terá 
um gasto equivalente em dinheiro para empréstimos a emprêsas 
públicas. O pagamento de juros da dívida pública terá sôbre o 
nível da atividade econômica uma influência diversa da que terão 
os pagamentos de pensões do seguro social. As receitas tribu· 
tárias não apresentam, tampouco, um caráter homogêneo para 
fins de análise econômica. Em geral, as receitas provenientes da 
arrecadação do impôsto sôbre a renda terão maior influência 
sôbre o montante da economia particular do que a receita equi· 
valente relativa aos impostos sôbre mercadorias. As contribuições 
dos empregadores para o seguro social terão um efeito diferente 
das contribuições dos empregados. Para a análise econômica é 
essencial que se meçam as mudanças significativas produzidas na 
natureza, orientação e volume das atividades governamentais; 
tais cálculos são sàmente um primeiro passo para a estimativa 
dos efeitos totais das referidas atividades. Uma adequada clas· 
sificação orçamentária pode facilitar consideràvelmente o tra· 
balho que seria realizado para efetuar tais mensurações. 

Os problemas de classificação e de estrutura do orçamento 
que são examinados neste trabalho não são passíveis de divisão 
em categorias definidas. Entretanto, por conveniência, agrupar· 
·se·ão da seguinte maneira: 

I. Universalidade do orçamento; 
11. Conta de operações correntes e conta de operações de 

capital; 
lU. Classificação das rendas públicas; 
IV. Outros aspectos; 
V. Classificação dos orçamentos dos governos estaduais e 

municipais; 
VI. Aplicabilidade dos sistemas de classificação. 
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Para maiores esclarecimentos, consta no Apêndice um siste
ma de contas para o govêrno central, que satisfará a maioria do! 
requisitos da análise econômica. Não se pretende, contudo, que 
estas contas sirvam de "modelos", mas simplesmente como exem
plos dos problemas de classificação examinados no presente 
trabalho. 



r. UNIVERSALIDADE DO ORÇAMENTO 

o moderno conceito de orça
mento exige, como primeiro re
quisito, que as contas públicas 
sejam amplas, a fim de apresen
tarem um quadro completo do 
programa financeiro do govêr
no. As contas devem mostrar o 
alcance total da influência do 
govêrno sôbre a economia, não 
sômente no que respeita às suas 
contribuições ao produto ou à 
renda nacional, como também 
através de fatôres de redistri
buição da renda, como subsídios, 
benefícios do seguro social e im
postos, por exemplo. Todos os 
programas do govêrno deverão 
estar compreendidos na esfera 
dos contrôles orçamentários, es-

tabelecidos pelos podêres legis
lativo e executivo, a fim de que 
êstes possam desempenhar ade
quadamente suas funções, em
bora os métodos de aplicação 
dêsses contrôles variem segun
do o tipo de atividade a ser exe
cutada. O orçamento deverá con
ter tôdas as receitas e despe
sas do govêrno central e, assim, 
por definição, abranger a to1'a
lidade do setor público por êle 
controlado, pois freqüentemente 
os limites entre o setor público 
e o setor particular não são 
muito bem delineados, obrigan
do o estabelecimento de linhas 
divisórias arbitrárias ou conven
cionais. 

A) DEFINIÇÃO DE RIDCElTAS E DESPESAS 

As receitas e despesas resul
tantes de atividades governa
mentais que não sejam de pro
dução, de comércio e de finan
ciamento deverão ser incluídas 
no arçamento geral com base 
em valores brutos, ist'o é, sem 
dedução de despesas ou receitas 

vinculadas, a fim de indicar tan
to o seu alcance como o seu 
efeito líquido. 

Tôdas as contas espeCiais, in
clusive as receitas especificadas, 
que tenham sido estabelecidas 
como componentes da adminis
tração das atividades do govêr-
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no, deverão apresentar·se como 
parte integrante do orçamento 
geral. Das receitas e despesas 
orçamentárias serão eliminadas 
as operações entre os diferentes 
órgãos da administração, evitan· 
do·se, assim, uma superestima· 
ção de seus diversos níveis. En· 
tre as receitas orçamentárias se 
devem incluir os impostos, os 
lucros das emprêsas públicas, as 
rendas patrimoniais e outras re· 
ceitas. Não serão incluídas, to· 
davia, as chamadas receitas e 
despesas de compensação (4) re· 
sultantes, por exemplo, do pro· 
duto das operações de crédito e 
amortização de dívidas. Seria pre
ferível, igualmente, dar a certos 
tipos de operações monetárias, 

como, por exemplo, os lucros re· 
sultantes de uma desvalorização 
da moeda ou as perdas resul· 
tantes de uma revalorização, o 
mesmo tratamento dado às ope· 
rações de crédito ou à amorti· 
zação de dívidas. Da mesma ma· 
neira, deverão ser excluídos os 
auxílios procedentes do estran· 
geiro. As operações excluídas 
das receitas e despesas orçamen· 
tárias têm de ser, contudo, inclui. 
das num d~monstrativo que 
apresente a situação consolida· 
da no saldo em dinheiro da admi· 
nistração pública, indicando o 
método seguido para o financia· 
mento da diferença entre as re· 
ceitas e as despesas totais. 

B) OPERAÇÕES DAS EMPRÊSAS PÚBLICAS 

As emprêsas de propriedade 
do Estado, de um modo geral, 
deverão ser incluídas no orça· 
mento com base em resultados 
líquidos. O orçamento deverá 
mostrar os deticits e superavits 

das emprêsas públicas dedicadas 
às atividades de comércio, de 

produção e de financiamento, 
bem como suas operações de 

capital. 

(4) Os chamados balllncing ou self-oftsetting items, usados na contabili
dade pública dos p~ises de lingua inglêsa foram denominados "partidas 
de compensação" nesta tradução. Essas operações - compreendem as 
partida..~ ou itens quP, ao serem escriturados, acarretam uma contrapar
tió'l no ativo ou no passivo, conforme o caso, sem alterar, contudo, o 
patrimônio da instituição. (N. do T.) 
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A natureza das atividades des
sas emprêsas é, em essência, di
ferente das realizadas pelos ór
gãos administrativos tradicio
nais do govêrno e, portanto, têm 
que ser consideradas de forma 
diferente. Enquanto as ativida
des dêsses últimos consistem 
principalmente no dispêndio de 
recursos sôbre os quais o Te
souro mantém um estrito con
trôle em cada etapa da despesa, 
as emprêsas concedem ou rece
bem créditos em condições co
merciais no curso de suas ati
vidades, e estão sujeiras à in
fluência de uma reavaliação de 
seus estoques. Por conseguinte, 
para controlar suas atividades 
torna-se necessária uma flexibi
ildade muito maior que a pre
vista no sistema de contrôle usa
do para os serviços administra
tivos do govêrno. 

Assim, pois, a contabilidade co
mercial, com sua classificação 
de contas credoras e contas de
vedoras parece ser o sistema 
mais adequado para as emprê
sas públicas, de vez que o méto
do tradicional de registrar as re
ceitas e despesas pelo sistema 
de caixa se adapta melhor às 
atividades administrativas do go
vêrno. Isto significa que a escri-

turação das contas das emprê
sas públicas deve ser feita pelo 
sistema de exercício ou de com
petência, ao passo que para as 
unidades administrativas pode
ria ser conservado o sistema de 
caixa. Pode ocorrer, todavia, que 
as contas não sejam uniformes 
para diferent'es tipos de emprê
sas; as atividades de concessão 
de empréstimos por parte do go
vêrno, por exemplo, podem exi
gir requisitos contábeis distin
tos dos das emprêsas dedicadas 
ao comércio de mercadorias. 

Tanto por razões administrati
vas como contábeis, o ideal seria 
separar as atividades de produ
ção, comércio e financiamento 
das demais atividades governa
mentais. Na prática, todavia, 
existe freqüentemente tal inter
relação, que se torna difícil ou 
impossível conseguir-se uma dis
tinção clara entre elas. Contudo, 
sempre que fôr possível essa 
separação, as emprêsas públicas 
deverão ser fiscalizadas median
te um sistema de orçamentos 
anexos que indiquem suas recei
tas e despesas brutas. Os orça
mentos anexos podem proporcio
nar a necessária flexibilidade 
para a produção comercial e 
para as operações financeiras, 
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melhor do que uma integração 
completa no orçamento geral. Os 
orçamentos anexos podem apre
sentar-se sob a forma de contas 
de lucros e perdas e de balanço 
geral, tal como são utilizadas na 
contabilidade comercial, ou em 
forma de demonstrativos das 
fontes e das aplicações de fun-

dos. (5) Os orçamentos anexos 
correspondentes a essas empre
sas devem ser suficientemente 
uniformes, a fim de permitir sua 
totalização, isto é, os resumos 
das contas do govêrno central 
deverão incluir um demonstrati
vo consolidado que mostre as atL 
vidades das emprêsas públicas. 

C) DESPESAS E RECEl'rAS DA PREVID~NCJA SOCIAL 

As despesas e receitas relati
vas ao seguro social podem apa
recer no orçamento geral de 
duas formas diferentes. Podem 
ser incluídas num sistema de 
contas que exprima um sistema 
independente de seguro social, 
baseado em principios adminis
trativos distintos dos que regem 
as repartições públicas, ou po
dem ser integradas de modo 
completo no orçamento geral, 
caso não se considere necessá
rio apresentar separadamente 
estas operações. No primeiro 
caso, as receitas das contribui
ções para o sistema previden
ciário são especialmente discri
minadas para atender a seus 
objetivos finais, e as considera
ções de natureza atuarial cons
tituem, às vêzes, um elemento 

de administração dêsses fundos. 
No mais das vêzes as receitas, 
despesas e encargos do sistema 
não serão alcançados pela revi
são administrativa ou legislativa 
do orçamento e não se poderá, 
conseqüentemente, dispor dire
tamente das dotações dêsses fun. 
dos para outros objetivos do go
vêrno. 

Se os fundos da previdência 
social forem excluídos do orça
mento do govêrno central, suas 
operações devem figurar em do
cumentos ou demonstrativos ane
xos, de maneira a permitir a de
terminação das operações bru
tas e líquidas. Dessa forma, o 
orçamento do govêrno central 
mostrará qualquer contribuição 
do Tesouro para os fundos do 

(5) C'ara um exanw das deepesae ,I e' capital da.~ empresas do gov,;rno, ver n, 
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seguro social, e em contraposi
ção essas quantias aparecerão 
como receitas nas contas da pre
vidência social. Numa demons
tração financeira consolidada 
que abranja as contas do govêr-

no central e da previdência so
cial - e das emprêsas públi
cas (6) - essas transferências 
intergovernamentais se anularão 
mutuamente. Tal movimento po
deria apresentar-se da seguinte 
forma: 

I. Govêrno Central: Conta de operações correntes ou de receitas 
públicas 

DESPESAS 

A,. Pagamentos à conta da previdência social 

B,. Títulos da dívida nacional adquiridos com fundos da previ
dência social 

lI. Previdência Social: Conta de operações correntes 

DESPESAS 

C. Despesas de custeio 

D. Pagamentos de benefícios 

(6) Ver o Apêndice. 

RIDCEITAS 

E. Contribuições: 

1) Empregados (taxas dire
tas) ; 

2) Empregadores (taxas in
diretas) ; 

A. . Transferências do govêrno 
central 

B.. Juros dos títulos da divida 
nacional adquiridos. 
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Demonstrativo financeiro consolidado fI mais lI) 

DESPESAS 

C. Despesas de Custeio 

D. Pagamentos de beneficios 

Uma consolidação dessa natu· 
reza mostrará não somente a 
contribuição líquida do orçamen· 
to geral, isto é, a diferença entre 
o total das contribuições e o 
total dos benefícios pagos, como 
também os resultados líquidos 
das operaçües das instituições de 
previdência. 

A outra opção seria incluir as 
operações do seguro social na 
estrutura do orçamento com ba· 
se em valor·es brutos. Esta in· 
clusão requereria, contudo, que 
no orçamento figurassem como 
receitas as taxas ou cont'ribui· 
ções para o seguro social e como 
despesas as quantias a êle desti· 
nadas. Conseqüentemente, ne
nhuma instituição de previdên
cia seria mantida sem depender 
do Erário. :Ê::ste método se torna 

RECEITAS 

E. Contribuições: 

1) Empregados (taxas di
retas) ; 

2) Empregadores (taxas in_ 
diretas). 

mais prático nos países onde as 
despesas com a previdência so
cial são financiadas com receitas 
dos impostos gerais e não com 
taxas especiais e outras receitas 
específicas. 

Se na apresentação do orça
mento forem observados os prin
cípios examinados anteriormen
te em A, B e C, dispor-se-á de 
um ponto de partida para a 
classificação das receitas e des
pesas e que será de grande uti
lidade para a análise econômica. 
Há que assinalar que no setor 
governamental não é possível a 
precisão de detalhes na classi
ficação necessária para a deter
minação das despesas de cará
ter econômico, a menos que seja 
rigorosamente seguido o princí
pio da universalidade do orça
mento. 
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lI. CONTA DE OPERAÇÕES CORRENTES E CONTA 
DE OPERAÇÕES DE CAPITAL 

A distinção entre conta de 
operações correntes e conta de 
operações de capital já foi ins
tituída nos orçamentos de alguns 
governos centrais, principalmen
te nos países escandinavos, e 
também sugerida em alguns es
tudos recentes sôbre problemas 
de reforma orçamentária. (7) 

A conveniência do estabeleci
mento de tal sistema de con
tas e, uma vez implantado, as 
providências posteriores para a 
classificação em separado das 
operações "correntes" e de "ca
pital" figuram entre os proble
mas mais difíceis e discutidos 
do processo orçamentário, espe
cialmente em vista do uso abu
sivo que se tem feito dos cha
mados "orçamentos de capital" 
para ocultar deficits que de ou
tro IDJdo seriam evidentes. 

A distinção entre orçamentos 
ou contas de operações corren
tes e de operações de capital 
não tem exatamente o mesmo 
significado em todos os países 

onde tem sido posta em prática. 
Pode significar um pouco mais 
que uma separação, no capítulo 
das despesas do orçamento, dos 
gastos que trarão um aumento 
no ativo real do Estado. Por 
outro lado, pode significar, tam
bém, a criação de um orçamen
to de capital que apresente no 
capítulo das despesas os gastos 
com a aquisição ou criação do 
ativo real, bem como certos in
vestimentos financeiros, e, no ca
pítulo das receitas, o produto da 
venda de qualquer parte dêsse 
ativo, o reembôlso de investi
mentos e a amortização de em
préstimos de terceiros. Por últi
mo, pode significar um sistema 
de contas de operações corren
tes e de capital integradas por 
demonstrativos específicos das 
transferências da conta de ope
rações correntes para a conta 
de operações de capital, como as 
quantias destinadas à deprecia
ção, por exemplo. O conceito bá
sico dêsse sistema de contabi-

('l) J. R. Hicks, The P1"Oblcrn 01 Blldgctary Relorrn (O Problema da Reforma 
Orçamentária), Oxford, 1948, e F. S. Bray e R. Stone, Thc Presentation 
o/ the Central Govemments Accounts (Apresentação das Contas dos Go
vernos Centrais), Cambridge, 1948. 
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lidade significa que, como ocorre 
com as emprêsas privadas de 
negócios, o superavit ou o de
ficit orçamentários devem cor
responder às variações no ativo 
líquido do Estado. Se se define 
o "deficit orçamentário" como 
equivalente à diminuição do ati
vo líquido do Estado, as despe
sas correntes devem ser sepa
radas das despesas de capital, 
pois o aumento no ativo adqui
rido ou criado compensa o au
mento do passivo resultante de 
tais despesas. Se o superavit 
orçamentário coincide com um 
aumento e o deficit com uma 
diminuição do ativo líquido do 
Estado, tanto os deficits com os 
superavits só afetarão a conta 
de operações correntes. 

Sob êste aspecto, o dsficit ou 
o superavit orçamentários ape
nas teriam significação se as 
contas públicas fôssem de tal 
maneira compreensíveis que per
mitissem mostrar que a cons· 
trução de uma fábrica ou de 
outra instalação industrial con· 
tribuíra para o deficit e a ven
da de determinado ativo contri
buíra para o s/l,peravit. 

Esta idéia de superavit ou de
fieit vincula-se freqüentemente 
à teoria de qu~ as operacões de 

crédito do Estado feitas com o 
fim de formar capital justificam
se por seu caráter criador de 
ativos, ao passo que as despesas 
correntes deveriam ser pagas 
com os impostos. A aquisição de 
ativos, contudo, não é em si mes
ma justificação aceitável para 
que o govêrno lance mão de em
préstimos públicos, e não se de
verão separar as contas de ope
rações correntes das contas de 
operações de capital com o único 
propósito de racionalizar a cri
ação da dívida do Estado. Em 
outras palavras, a separação des
sas contas de operações só será 
levada a efeito quando trouxer 
facilidades para a boa gestão 
dos negócios do Estado e contri
buir para a análise da importân
cia econômica das atividades pú
blicas. Tal classificação, entre
tanto, jamais deve ser tomada 
como orientação para a política 
financeira do país, já que a 
escolha entre o financiamento 
através de impostos e o finan
ciamento por meio de emprés
timos deve fundamentar-se em 
condições puramente econômicas. 

Há dois tipos gerais de racio
cínio que apóiam a separação 
das contas do orçamento em 
uma parte de operações corren
tes e outra de operações de ca-
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pital. Um dêles reune principal
mente considerações de ordem 
administrativa e contábeis. O 

outro se baseia em conside
rações predominantemente eco
nômicas. 

A) CONSIDERAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 

A fim de aumentar a eficiên
cia da administração e facilitar 
o seu contrôle pelo poder legis
lativo, talvez seja conveniente 
separar as atividades do govêr
no dedicadas à administração 
do seu patrimônio das ativida
des destinadas à distribuição de 
fundos. l!:ste último tipo de ati
vidade pode ser administrado e 
orçamentado, geralmente, pelas 
repartições e órgãos tradicionais. 
As primeiras, contudo, podem, 
geralmente, ser mais bem admi
nistradas pelas emprêsas públi
cas. Para o estabelecimento de 
normas que servirão de refe
rência para medir-se ou fisca
lizar-se a eficiência da prote
ção ao capital confiado às em
prêsas, é necessário estabelecer 
a separação, do ponto de vista 
da contabilidade, dêste tipo de 
atividade. Um sistema de orça
mento duplo torna mais fácil 
êsse objetivo e ainda proporcio
na padrões mais exatos para a 
mensuração dos resultados to
tais d;1s operações efetuadas nas 

atividades de produção e de co
mércio. 

O emprêgo de contas de ca
pital é parte da tendência para 
o planejamento a longo prazo 
de obras públicas e de progra
mas de desenvolvimento. l!:ste 
fato parece envolver uma varie
dade de considerações "adminis
trativas" e "econômicas". Uma 
economia industrial desenvolvi
da pode dar início a uma série 
de obras públicas que ~e pro
longue por vários anos. Um 
país subdesenvolvido, por seu 
turno, pode, também, empreen
der um programa de ampliação 
de recursos. Em ambos os ca
sos, adotarão planos e progra
mas a longo prazo. Por isso, 
deve o govêrno estar em con
dições de poder sopesar o vo
lume e a natureza de seu pro
grama de desenvolvimento em 
função do volume total dos re
cursos a seu dispor. Deve estar, 
igualmente, em condições de po
der acompanhar o ritmo de exe
cução e o andamento das obras 
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de acôrdo com o programa a 
longo prazo previamente traça
do. Como o orçamento anual do 
governo pode sofrer influência 
do programa de desenvolvimen
to, a relação clara entre o pro
gmma de desenvolvimento e o 
orçamento pode ser obtida me
diante a enumeração, em sepa
rado, das operações correntes e 
de capital contidas no orçamen
to do Estado e por uma vincula
ção entre o programa governa
mental de desenvolvimento e a 
totalidade dos gastos públicos. 
Desse modo, os resultados do 
orçamento anual podem ser ava
liados em função do plano a lon
go prazo e como parte dêste. 
Do m"smo modo, a exeqüibilida· 

de do referido plano pode ser 
avaliada em função dos resulta
dos anuais do orçamento. ~sse 

método de integração dos proje
tos de investimentos a longo 
prazo com os orçamentos anuais 
foi adotado recentemente na Bél
gica, para o plano decenal de in
vestimentos públicos relativo a 
1948-57. 

Uma variação dêsse tipo de 
tratamento começa a surgir nos 
países que iniciaram a expansão 
do volume e proporção do ativo 
sob o contrôle do setor público. 
Nesses casos, o orçamento de C'l

pital serve como fonte de da
dos sôbre o alcance do referido 
contrôle e para medir a eficiên
cia da "tutela" do govêrno. (8) 

B) CONSI0EiRAÇÕES DE NATUREZA ECüNÔMICA 

A distinção entre as operações 
correntes e as operações de ca
pital facilitará a análise dos 
efeitos econômicos das receitas 
e despesas públicas. Esta distin
ção deve auxiliar a análise eco
nômica de dois fatôres: o efei
to das operações do govêrno sô
bre o consumo e formação de 
capital durante o exercício, e o 
efeito das mesmas sôbre as ten
dências inflacionárias e deflacío
nárias no conjunto da economia. 
(8)--·V<'l' lI. A. 

1. Para a análise dos fatôrea 
determinantes do nível total da 
formação de capital é necessária 
a determinação das fontes fi
nanceiras a ela destinadas. Con
seqüentemente, esta determina
ção exige que as contas públicas 
mostrem as quantias gastas em 
bens e serviços de consumo cor
rente, as quantias economizadas 
ou "desinvestidas" no setor pú
blico provenientes de operações 
correntes, a contribuição direta 



ESTRUT. DO ORÇAMENTO E CLASSIF. DAS CONTAS PÚBL. 23 

do govêrno para a formação de 
ativo real e uma aproximação 
ou diminuição das despesas pri
vadas como conseqüência das re
ceitas públicas. 

A êsse respeito, a contabilida
de comercial, usando a separa
ção de lucros e perdas e de con
tas de capital, aproxima-se intei
ramente dos conceitos dos eco
nomistas e estatísticos sôbre 
operações correntes e de capital. 
Os sistemas de contabilidade que 
utilizam atualmente êste méto
do não só proporcionam uma 
medida da renda e do produto 
nacionais e da contribuição rela
tiva do govêrno, como também 
facilitam os cálculos das varia
ções ocorridas no capital nacio
nal existente em determinado 
período. 

É evidente que para fins de 
análise econômica não será in
diferente que o excedente geral 
das despesas sôbre as receitas 
governamentais seja devido a 
despesas de consumo corrente ou 
a despesas de investimentos. No 
primeiro caso, pode ser que tal 
resultado seja fruto de má dis
tribuição dos recursos humanos 
e materiais, como, por exemplo, 
emprêsas públicas mal adminis
tradas, com o conseqüente con· 

sumo do ativo existente. No se
gundo caso, o montante da con
tribuição do setor público para 
a formação de capital poderia 
ter sido determinado pela eco
nomia obtida pelo govêrno em 
suas operações correntes. Assim, 
pois, mediante a administração 
eficiente e a aplicação do siste
ma da contabilidade comercial, 
os recursos produtivos que ante
riormente estavam imobilizados 
ou eram desperdiçados podem 
ser aplicados em outras ativida
des, como, por exemplo, a cons
trução de novas instalações in
dustriais. 

2. Na análise do efeito infla
cionário ou deflacionário das 
operações governamentais, é su
mamente expressivo o aumento 
ou a diminuição líquida da ren
da privada como decorrência 
dessas operações. É preciso com
provar se o govêrno elevou, ao 
invés de reduzir, a renda dos 
particulares, sem levar em conta 
se o aumento líquido é resultante 
de um deficit da conta de ope
rações correntes ou de despesas 
de investimento. Para medir a 
contribuição do govêrno ao to
tal da renda individual, não tem 
importância fundamental a dis
tinção entre operações correntes 
e de capital. 
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Pode-se dizer que numa época 
de inflação talvez seja possível 
o antagonismo entre os dois 
objetivos econômicos do govêr
no. As contribuições do setor 
público para a formação de ca
pital podem aumentar os de/i
cUs gerais no momento em que 
a situação inflacionária requer 
superavits gerais. Anàlogamen· 
te, uma situação deflacionária 
poderia exigir um aumento dos 
recursos destinados à aquisição 
de bens e serviços de consumo 
corrente cm vez de um aumento 
do ativo real. A técnica de clas
sificação do orçamento não tem 
como fim a solução de conflitos 
dessa natureza. Não obstante, as 
contas orçamentárias podem for
necer dados que permitam a 
análise dos efeitos das ativida· 
des governamentais sôbre diver
sos setores da economia e tam
bém revelar os resultados eco
nômicos gerais das referidas ati· 
vidades. Isto significa que uma 
classificação adequada pode for
necer as informações indispen· 
sáveis para uma escolha entre 
objetivos econômicos antagôni· 
cos ou para o estabelecimento 
de uma fórmula conciliatória 
entre êles. 

Com base nas considerações 
precedentes, deve-se insistir 
mais uma vez na afirmativa de 
que não há vinculação nem con
ceitual nem institucional entre 
a conta de operações de capital 
e as operações de crédito para 
a aquisição de ativo. Mesmo nos 
países que associam o conceito 
de de/icit e superavit às varia
ções nos ativos líquidos do Es
tado, a distinção entre conta de 
operações correntes e conta de 
operações de capital não justifi
ca por si só a obtenção de em
préstimos para financiar aumen· 
tos do ativo líquido. Alguns go
vernos têm utilizado, no entanto, 
uma classificação em separado 
do ativo de capital como medida 
para a estabilização dos impos
tos. Para financiar uma despesa 
muito elevada, sem recorrer a 
um aumento brusco dos impos
tos, é prática "capitalizar-se" o 
gasto, financiando-o em parte 
mediante empréstimos, permitin
do-se. assim, que as taxas do 
aumento dos impostos se distri
buam no curso de vários anos. 
A estabilização das percenta
gens dêsses impostos, porém, é 
apenas um dos fatôres, talvez 
o secundário, entre os vários que 
devem ser considerados para a 
formulação do programa finan-
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ceiro de um govêrno. As dife

rentes repercussões dos impos

tos e empréstimos públicos sô

bre a renda, emprêgo e preços, 

e a relativa disponibilidade de 

crédito, serão, provàvelmente, 
na maioria dos casos, fatôres 
mais importantes no estabeleci
mento da política relativa à dí
vida pública do que a estabiliza
ção dos impostos. 

Cl CRITÉRIO PARA A DISTINÇÃO ENTRE DESPESAS DE "CAPITAL" E DES

PESAS "CORRENTES" 

A classificação do orçamento 
deve precisar que tipos de ope
rações podem ser adequadamen
te chamados "correntes" e que ti
pos de operações podem ser cha
mados "de capital". Na prática, 
é difícil adotar um conjunto de 
pormas que tornem cada uma 
dessas categorias perfeitamente 
homogênea. 

Do ponto de vista contábil, é 
possível separar as operações 
correntes das de capital com fun
damento no período de duração 
da operação. Isto é, pode-se clas
sificar como pertencente à ca
tegoria de operações "correntes" 
a aquisição de bens e serviços 
consumidos no decurso do perío
do contábil, e como pertencente 
às operações "de capital" a aqui
sição de bens e serviços de maior 
duração. Esta distinção propicia
ria uma base lógica para a re
ferida separação. 

Um segundo critério para a 
separação se baseia no uso do 
conceito de "produtor de recei
tas". Alguns governos que têm 
utilizado o sistema de orçamen
to duplo empregaram esta divi
são. Tomando por basf' êsse cri
tério de classificação, a conta 
de operações de capit aI incluiria 
ativos de natureza vária. tais 
como as obras de fomento da 
exploração dos recursos naturais 
do país, as quais, espera-se. se
rão total ou parcialmente auto
financiáveis, prédios públicos 
cujos aluguéis serão cobrados 
a repartições ou órgãos nêles 
localizados, e pedágio das estTa
das e pontes. 

Se a conta de operações de 
capital se limita ao ativo pro
dutor de receitas, é evidente que 
seu total será muito menor do 
que se abrangesse o ativo cuja 
duração é estimada para além 
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do ano orçamentário imediato. 
O primeiro critério de classifi
cação não é totalmente satisfa
tório para medir a contribuição 
do govêrno à formação de ca
pitais, isto é, a limitação que 
a conta de operações de capi
tal impõe ao ativo produtor de 
receitas fará com que se subes
time a contribuição do govêrno 
à formação de capital. 

É possível utilizar o conceito 
de produtor de receitas como 
norma básica para separar as 
despesas correntes das despesas 
de capital, admitindo-se, porém, 
na conta de operações de capi
tal outros gastos públicos que 
aumentam o ativo do Estado, 
mesmo que não sejam produti
vos no sentido financeiro. Éste 
critério exige que na conta de 
operações de capital figurem, 
devidamente subclassificados, o 
ativo produtor de receitas e de
terminados tipos de ativos que 
não as produzem. Dentro dêsse 
conceito amplo de despesas de 
capital, talvez seja conveniente 
a adoção do processo utilizado 
na Suécia, onde se inclui na 
conta de operações de capital 
o total das despesas de capi
tal do govêrno, quer se trate 

ou não de ativo produtor de re
ceitas que incidem sôbre a conta 
de operações correntes, a fim de 
anular a parte não produtiva das 
despesas que aparecem na conta 
de operações de capital. As anuo 
lações figuram como despesas 
no orçamento de operações e se 
aplicam a determinada parte dos 
investimentos em prédios públi
cos, certas despesas com as fer
rovias nacionais, etc. Éste pro
cesso tem a vantagem de apre
sentar uma equivalência aproxi· 
mada entre a conta de operações 
de capital e as contribuições do 
govêrno ao ativo produtor de 
receitas. (9) 

Ao efetuar-se a separação das 
operações correntes e de capital, 
no setor público, seria conve· 
niente manter, o mais possível, 
um tratamento recíproco entre 
os setores público e privado. As 
receitas públicas a serem pa
gas pelo capital privado deverão 
figurar como receitas na conta 
de operações de capital do go
vêrno central; as r·?ceitas a se· 
rem pagas principalmente com 
rendas privadas correntes deve
rão figurar, por sua vez, na 
conta de operações correntes do 
govêrno. No capítulo das despe. 

(9) No Apêndice figuram a.9 contas que ilustram o emprêgo desta toonica.. 
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sas a conta de operações de capi
tal deve incluir as despesas cor
respondentes aos conceitos pre
dominantes de investimentos 
brutos para o conjunto da eco
nomia. No curso dêste trabalho, 
assim como nas contas que fi
guram no Apêndice, far-se-á um 
esfôrço para manter êsse trata
mento mútuo. 

Antes de se examinarem os 
problemas de classificação da 
conta de operações de capital, 
talvez seja útil estudar dois tipos 
de despesas públicas freqüente
mente difíceis de se classifica
rem como "correntes" ou "de 
capital": rodovias e instalações 
para a defesa nacional. 

No caso das rodovias, exis
tem várias alternativas razoáveis 
de classificação, de acôrdo com 
a importância que se atribua 
às condições predominantemente 
econômicas ou às condições 
predominantemente administra
tivas. Para a análise econômica, 
as despesas com rodovias repre
sentam uma formação de ativo 
real, e, portanto, deveriam fi
gurar nas despesas de capital. 
Em virtude do principio que 
manda separar as atividades 
administrativas do govêrno de 
suas atividades comerciais e de 

produção, nada mais lógico que 
organizar a construção e con
servação de rodovias em forma 
de emprêsas autárquicas, na 
qual a conservação dêsse patri
mônio fôsse o mais importante 
aspecto de sua administração. 
Esta solução, todavia, parece ser 
muito artificial, já que para a 
administração pública o princi
pal problema é muito menos 
manter o valor do capital inves
tido, se registrado numa conta 
de lucros e perdas, do que exer
cer um contrôle eficaz sôbre as 
despesas públicas cuja natureza 
se aproxima muito mais das ati
vidades administrativas tradicio
nais do govêrno. 

Existem, portanto, diversas 
classificações razoáveis como 
alternativas, embora nenhuma 
delas seja totalmente satisfató
ria sob todos os aspectos. Se se 
decidisse manter as despesas 
com as estradas de rodagem 
como parte das despesas do 
orçamento ordinário, isto pode
ria ser feito mediante a anula
ção imediata das despesas para 
a construção de estradas na con
ta de operações correntes e a 
transferência dos fundos sob 
êsse título para a conta de ope
rações de capital, onde deve fi
gurar, junto com tôdas as de· 
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mais despesas para investimen
tos reais, a referida construção 
de rodovias. Um método mais 
complexo, que tornaria, porém, 
mais significativo êsse tipo de 
gasto, seria estabelecer um orça
mento de emprêsa pública para 
as rodovias, com uma separação 
ad:C'lUada em contas de opera
ções correntes e de capital para 
essas emprêsas. (10) Com a con
tinuação, a conta de operações 
de capital do departamento de 
estradas mostraria como despe
sas seus investimentos brutos 
em instalações, e no capítulo das 
receitas o superavit corrente 
(subsídios do govêrno central 
mer:os a conservação) e a de
preciação anual estimada. De· 
pois, a conta de operações de 
capital do govêrno central re
vclil.l'ia, uma vez consolidado, o 
valor líquido das contribuições 
para o aumento do ativo real 
do Estado, inclusive as rodovias. 
:f::ste fato introduz, porém, um 
elemento artificial nas contas, 
porque o chamado superavit cor
rente do departamento de estra
das poderia variar arbitrària
mente, alterando o volurr:e dos 
subsídios ou auxílios cone 'didos 

pelo govêrno central ao referido 
departamento. 

Em se tratando das instala
ções para a defesa nacional, é 
prática predominante considerar 
todos êsses gastos corno corren
tes, sem levar em conta a dura
ção prevista para os mesmos. 
:f::ste método se justifica pelo 
fato de as instalações militares 
nada acrescentarem ao ativo 
produtor da nação, isto é, no 
sentido de que não proporcio
nam um fluxo de bens e servi
ços que possam ser somados 
futuramente ao volume da ren
da nacional. Também se poderia 
afirmar, entretanto, que alguns 
tipos àe instalações que indire
tamente produzem lucros deve
riam ser agrupadas cnmo tais 
na conta de opcraçeõs de capi
tal. Qualquer qt:c seja a classi
ficação adotada, será pO'isível, 
se Sé desejar certa precisão nos 
deta~:les, utilizar o processo em
pregado na Suécia, onde os bens 
ou ativos militares produtores 
de receit:ls ~ habitação para o 
pessoal militar, por exemplo -
figuram como despesas na conta 
de capital. 

(101 V,'r J. R. Hicks, op. cil., ri>. 27 e 29. 



ESTRUT. DO ORÇAMENTO E CLASSIF. DAS CONTAS PÚBL. 29 

D) CLASSIFICAÇÃO NA CONTA DE OPERAÇÕES DE CAPITAL 

Alguns tipos de operações 
apresentam dificuldades espe· 
CIaIS numa estrutura orçamen· 
tária onde as contas de opera· 
ções correntes e as de capital 
sejam separadas. Independente· 
mente dêsses problemas de "se· 
paração", a conta de capital em 
si deverá conservar certas dis· 
tinções, sob pena de não ter mui· 
ta utilidade para a análise eco· 
nômica. 

1. A conta de capital deve 
estabelecer a distinção entre in· 
vestimentas reais e investimen· 
tos financeiros. No presente tra· 
balho, os investimentos reais 
são definidos como a aquisição 
de ativos recentemente produzi. 
dos e que formam parte dos 
investimentos nacionais brutos 
durante o exercício. Por sua vez, 
os investimentos financeiros con· 
sistem na aquisição de ativos 
produzidos previamente e que 
não influem no volume da pro· 
dução do exercício. Êste último 
tipo de investimento - a com· 
pra, por exemplo, de ações das 
emprêsas privadas pelo govêrno 
- influirá, contudo, nos anos 
seguintes na distribuição da ren· 

da entre os setores público e 
privado. 

A diferença entre os investi· 
mentos reais e os investimentos 
financeiros pode ser ilustrada 
com o caso de um programa de 
recuperação de terras, onde uma 
parte das despesas seria desti· 
nada à compra de terras, en· 
quanto a outra consistiria em 
despesas com instalações para a 
irrigação. De acôrdo com o sigo 
nificado da definição proposta, 
a primeira parte seria um inves· 
timento financeiro e a última 
deverá ser considerada como um 
investimento real e ser incluída 
no produto bruto do setor públi· 
co, pois os custos totais do pro. 
grama e, portanto, a soma in· 
cluída no orçamento de desen· 
volvimento conterão ambos os ti
pos de despesas. Os quadros ar· 
çamentários anexos deverão in
dicar que parte do custo do pro
grama se destina à aquisição de 
ativo já 'existente, a fim de que 
na conta de capital não haja 
uma superestimação do produto 
bruto do exercício corresponden
te ao setor público. 



30 CADl:;RNOS DE ADl\U!,;ISTRAÇÁü PÚBLICA 

Alguns países podem nacio
nalizar um setor da economia 
privada mediante a aquisição 
de títulos que antes eram de 
propriedade particular_ ltste fato 
representa uma compra de ati
vos produzidos antecipadamente 
e a operação deve ser incluída 
na conta de capital como inves
timento financeiro. Em alguns 
casos, a nacionalização pode ser 
acompanhada de uma permuta 
de títulos privados por bônus 
do Estado, como ocorreu com os 
acionistas do Banco da Ingla
terra, que receberam bônus do 
Estado em troca de suas ações. 

2. Talvez seja útil estabele
cer na conta de capital a dis
tinr;ão entre os investimentos di
retos e os investimentos indire
tos do Estado. Os investimentos 
diretos incluiriam todos os in
vestimentos reais ou os investi
men tos financeiros feitos no pró
prio setor público. Os investi
mentos indiretos, por sua vez, 
compreenderiam os empréstimos 
ou adiantamentos que com o 
tempo conduziriam à formação 
de ativo real no setor priva
do. (11) 

(11) V"I' n. D. 3. 

É provável, contudo, que essa 
distinção seja menos significa
tiva que a distinção feita entre 
investimento real e investimen
to financeiro_ 

3. As atividades governamen
tais de concessão de emprésti
mos, quando êsses são feitos a 
emprêsas privadas e quando o 
montante dos mesmos é empre
gado na aquisição de bens de 
capital, deverão ocupar um lu
gar destacado na conta de capi
tal. ltste tipo de empréstimo 
deve ser considerado como uma 
despesa de capital, quer se rea
lize como parte das funções 
administrativas dos departamen
tos e órgãos autônomos, quer 
através de autoridades presta
mistas separadas. 

O volume total dos emprésti
mos concedidos pelo govêrno du
rante um dado exercicio poderá 
ser considerado como um inves
timento real. Esta decisão pode
ria ser justificada sob a alega
ção de que os empréstimos con
duzem a um aumento das des
pesas brutas para investimentos 
ig:'lal à soma emprestada, e que, 
se o govêrno não houvess'2 con
cedido o empréstimo, não seria 
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realizado o investimento privado 
correspondente. Por outro lado, 
considerar os empréstimos go
vernamentais a terceiros como 
investimento financeiro implica
ria o fato das despesas em in
vestimentos reais constituirem 
uma despesa privada. Na maio
ria dos casos parece que êste 
é o processo preferivel. Qual
quer que seja o método de clas
sificação que se adote, é sem
pre necessária uma análise mais 
acurada para determinar a con
tribuição que o empréstimo do 
govêrno traz à renda e ao pro
duto nacion'lis. Pode ocorrer 
que um eDpréstimo governa
mental de 100 unidades estimu
le os empréstimos privados em 
outras 100 unidades, ou, igual· 
mente, um empréstimo do go
vêrno de 100 origine uma res
trição da mesma ordem nos em
préstimos privados. f:ste caso 
serve para ilustrar o principio 
geral de que não se pode espe
rar que nenhum método de aná
lise, mediante uma simples so· 
ma, meça o efeito total dos pro
gramas governamentais nos di
versos setores da atividade eco
nômica. 

4. As contribuições de capi
tal para as emprêsas pÚblicas 

devem ser incluídas na conta de 
capital. Se essas emprêsas fi
guram num sistema de orçamen
tos anexos, será mais apropria
do classificar a contribuição do 
Tesouro para seus fundos de ca
pital como despesas do Tesouro, 
na conta de capital, e como re
ceita na conta de capital da em
prêsa. Uma consolidação da con
ta de operações de capital do Te
souro e das emprêsas públicas 
.anularia esta operação intergo
vernamental, deixando como des
pesas de capital o investimento 
real feito pela emprêsa. 

Na maioria dos casos êste pro
cesso deveria conduzir a um re
sultado objetivo, qualquer que 
fôsse a natureza do investimen
to. Se a emprêsa pública é de 
natureza comercial, seu investi
mento pode apresentar a forma 
de estoques. Se, por outro lado, 
é um serviço industrial, seu in
vestimento pode ter a forma de 
estoques, móveis e equipamen
tos. Se fôr a emprêsa uma au
tarquia criada com o fim de con
ceder empréstimos para o finan
ciamento da produção corrente 
através do setor privado, seu 
investimento líquido será igual 
ao excedente dos empréstimos 
sôbre as amortizações. 
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Em alguns países a manuten· 
ção de uma contabilidade espe· 
cial para as operações da dívida 
pública se complica pelas ope
rações das repartições indepen· 
dentes, as quais obtêm emprés· 
timos à margem do contrôle do 
Tesouro. Deixando de lado o pro· 
blema de integrar e fiscalizar 
essas repartições ou administra· 
ções autárquicas, é evidente que, 
para se obterem dados amplos 
sôbre as operações da dívida pú. 
blica deve-se estabelecer uma 
base uniforme para os dados re· 
lativos a tais operações. Esta 
base compreenderá as atividades 
de concessão e obtenção de em· 
préstimos do Tesouro, o Banco 
Central e outras repartições in· 
dependentes ou semiindependen
tes_ 

5. Os investimentos das em
prêsas públicas e instituições de 
previdência social em títulos do 
Estado deverão aparecer como 
despesas na conta de capital da 
respectiva emprêsa ou institui
ção. A conta consolidada de ca
pital das atividades governa
mentais, como conjunto, anulará 
as operações intergovernamen
tais dêste tipo. A conta conso
lidacla das despesas de capital 
será, portanto, aproximadamente 
equivalente à aquisição de ativo. 

Nas contas descritas no Apêndi
ce, foram excluídas da conta de 
capital tôdas as operações de 
crédito e amortizações de dívida, 
as quais figuram num demons
trativo de caixa consolidado es
pecial. 

6. A conta de capital, junta
mente com as operações efetua
das entre a conta de operações 
correntes e de capital, deverá 
acusar, sempre que possível, a 
diferença entre os investimentos 
reais brutos e líquidos. Esta dis· 
tinção poderia aparecer direta· 
mente na conta d9 capital, se 
fôsse possível sepal'ar os inves
timentos para a substituição e 
conservação, dos i;lvestimentos 
líquidos em novas instalações. 
Contudo, talvez não seja possí
vel efetuar sempre esta sepa
ração, pois a men~3uração dos 
investimentos líquidos não se 
pode fundamentar na distinção 
entre despesas com novas ins
talações industriais e despesas 
para a substituição de instala
ções existentes, e sim na consi
deração adequada da deprecia
ção e da obsolência. 

7. O tratamento adequado da 
depreciação e da obsolência en
volve operações que influirão tan-
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to na conta de operações corren· 
tes como na de capital. 

Em !, B, sugeriu·se que as 
emprêsas públicas fôssem con
troladas mediante um sistema 
de orçamentos anexos de tipo 
con'ercial. De acôrdo com o pro
cesso contábil padrão, tais orça
mentos incluiriam uma conta de 
receitas e despesas e uma conta 
de capital. As despesas com a 
depreciação apareceriam como 
despesas na conta de operações 
correntes, sob a forma de trans
ferências feitas à conta de ca· 
pital, que registraria, de manei
ra semelhante, as transferências 
como receitas. 

A depreciação do ativo não 
produtor de receitas deve ser 
tomada de maneira distinta, 
análcga à descrita anteriormen
te para os cancelamentos no 

orçamento ordinário. Se se de
cidisse abrir uma conta para os 
bens patrimoniais, como prédios 
púhlicos, então seria necessário 
incluir uma dotação anual no 
orçamento ordinário para as des_ 
pesas de depreciação e transfe
rir somas desta conta para uma 
conta de capital que ficaria dis
ponivel para a eventual substi
tuição das instalações. Nos pai
ses onde os métodos de conta
bilidade são imperfeitos, talvez 
a aplicação dês se processo custe 
muito dinheiro e tempo, pois 
exige um inventário e avaliação 
de todos os haveres do Estado. 
Uma vez aplicado, todavia, tem 
a vantagem de indicar as mu
danças que se produzem anual
mente no valor de tôdas as ins
talações fiscalizadas pelo govêr
no, sejam ou não produtoras de 
receitas. 

E) DESPESAS DA CONTA DE OPERAÇÕES OORRENTF.B 

Nos capitulos precedentes hou
ve a necessidade de examinar al
guns problemas de classificação 
que afetam as despesas na con
ta de operações correntes, sobre
tudo ao analisar-se a forma de 
incluir no orçamento os progra-

o critério para separar a conta 
de operações correntes e a conta 
de operações de capital (II, C), e 
na consideração da depreciação 
e da obsolência (II, D. 7.). 

As despesas da conta de ope-
mas de previdência social (l, C,>, rações correntes deverão ser 
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classificadas de forma a indicar 
a sua natureza econômica, isto 
é, a conta de operações correntes 
deverá incluir pelo menos as des_ 
pesas correspondentes a 1) trans
ferências. 2) subsídios, e 3) com
pras governamentais de bens e 
serviços de consumo corrente. 

Examin.:~mos agora, detidamen
te, cada um dêsses itens. 

1. Transferências. As trans
ferências constituem, à luz da 
contabilidade nacional, as despe
sas que n~\O acarretam uma com_ 
pensação econômica em bens e 
serviços prestados. Entre os 
exemplos típicos destes paga
mentos, acham-se os prêmios a 
ex-combatentes, os benefícios do 
seguro social, e diversos outros 
pagamentos, entre os quais auxí
lios aos trabalhadores transferi
dos. O lançamento das transfe
rências na conta de operações 
correntes incluirá uma indicação 
da natureza do beneficiário, 
como por exemplo, ex-combaten
tes, agricultores, desempregados, 
etc. Grande parte das transfe
rências governamentais pode fi
gurar nas contas da previdência 
social e, assim, ficarão excluídas 
do orçamento corrente de ope
raçõe::; do govêrno central, como 
ocorre em muitos países. 

Os juros da dívida pública, 
que constituem um dos encargos 
mais importantes do govêrno. 
podem ser classificados como 
transferências. Atualmente, é 
prática generalizada classificar 
os juros da dívida pública de 
guerra como transferências. 
Quando, entretanto, a dívida ti
ver sido criada tendo em vista 
a aquisição de ativo real com 
uma vida produtiva útil, lógico 
seria considerar os juros da mes
ma como despesas com bens e 
serviços produzidos no exercício. 
Na prática, esta solução exigiria, 
ademais, que se separassem os 
pagamentos de juros das dívi
das assumidas com o propósito 
de adquirir ativo real e, quando 
esta separação fór difícil, todos 
os juros pagos pelo govêrno po· 
dem ser considerados como 
t'ransferências. Inversamente, se 
a dívida de guerra é uma peque
na proporção do total e torna di
fícil a separação, êsse gasto 
será convenientemente classifi
cado como despesas governa
mentais com a remuneração de 
serviços. 

2. Subvenções econômicas. De
terminados tipos de transferên
cias podem ser subclassificados 
em alguns casos como subsídios. 
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No presente trabalho não se suo 
gerirá uma definição geral dêste 
confuso têrmo nem se tentará 
estabelecer o que inevitàvclmen· 
te seria um limite arbitrário 
entre os subsídios e outros tipos 
de despesas. Talvez, no entanto, 
seja oportuno chamar a atenção 
para algumas das dificuldades 
que a classificação dos subsídios 
traz à contabilidade nacional. 

Em alguns sistemas de clas· 
sificação orçamentária, as des
pesas podem ser incorretamente 
qualificadas como subsídios. Por 
exemplo, os subsídios concedidos 
às emprêsas públicas para fi
nanciar a substituição do equi
pamento de capital podem ser 
classificados como subvenções 
ou subsídios na conta de opera
ções correntes. 

Um tipo de despesa pública 
que pode ser acertadamente qua
lificado como subsídio são os pa
gamentos feitos com o fim de 
manter baixos os preços das 
utilidades ou dos serviços no se
tor privado. Êstes pagamentos 
podem compreender a absorção 

de parte dos custos de produção, 
com os contrôles de preços cor
respondentes, ou a compra e 
venda com prejuízo feita por 
emprêsa comercial do govêrno. 
Como os pagamentos - subsi· 
dias - desta natureza terão in
fluência sôbre os preços rela
tivos de mercado dos produtos, 
talvez seja possível considerá-los 
como impostos indiretos negati
vos. (12) Do ponto de vista con
tábil, isto implicaria a sepa
ração dêsse tipo de subsidio de 
todos os demais tipos de paga
mentos do govêrno, na coluna 
de despesas do orçamento ordi
nário, em vez da inclusão daque
le só como parcela de dedução 
na coluna de receitas das con· 
tas de operações correntes. Se 
as parcelas ou itens forem bem 
classificados, o estatístic:J pode
rá realizar os ajustes necessá
rios para conseguir um cálculo 
da renda nacional. 

Outro tipo de subsídio que apa
rece mais claramente como 
transferência são as despesas 
com atividades não produtivas. 
O govêrno dos Estados Unidos, 

(12) Measurement of National Incorne and the Construction o/ Social Accounts 
(Cálculo da Renda Nacional e a Implantação de Contas Sociais), (Nações 
T:aidas, Gen0bra, 1947), pp. 33-34. 
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por exemplo, tem pago aos agri
cultores certas quantias que en
tram nesta categoria, tornando
-se, ao que tudo indica, conve
niente distinguir êste tipo de pa
gamento dentro da categoria ge
ral dos subsidios. 

3. Compra de bens e serviços_ 
Sempre que fôr possível, con
vém subagrupar o titulo de bens 
e serviços para que indique: 1) 
os pagamentos de vencimentos e 
salários, e 2) os pagamentos 

de bens e serviços adquiridos de 
emprêsas comerciais. Além dis
so, em determinadas circunstân
cias, talvez seja conveniente se
parar, dentro dessas classifica
ções, as despesas militares das 
não militares. Em cada caso, 
estas subclassificações serão de 
grande utilidade na determina
ção da categoria do beneficiário 
das despesas do govêrno, isto é, 
agricultores, industriais, e assim 
por diante. 

li') CLASSlFICAÇÃO DAS m:SPESAS NO PLANO MINISTERIAL 

A luz da contabilidade nacio
nal, os tipos de classificação das 
despesas examinados anterior
mente só devem aparecer em 
forma de resumos de contas, 
que não requerem uma classi
ficação por departamento ou 
órgão autônomo na qual se esta
beleça a distinção entre transfe
rências, subsídios e remunera
ção dos fatôres de produção. 
Existe, todavia, o perigo de que, 
a menos que êste tipo de clas
sificação se estenda ao plano 
ministerial, as informações con
tidas nos resumos de contas não 
sejam fidedignas. 

As contas de contrôle do orça
mento devem ser mantidas to-

mando-se sempre por base os 
diversos ministérios, embora, na 
maioria dos casos, seja provável 
que as escritas dêsses ministé
rio se apresentem em boa ordem 
em virtude de uma administra
ção bem organizada. Porém, do 
ponto de vista do contrôle mi
nisterial talvez não sejam con
venientes as distinções, por 
exemplo, entre os subsídios que 
influem nos preços relativos de 
mercado e os que não influem 
sôbre êles. Na prática, os fun
cionários encarregados dos orça
mentos dêsses ministérios po
dem achar que estas distinções 
atrapalham suas funções fisca-
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lizadoras. Porém, a menos que 
as escritas daqueles apresentem 
as classificações indispensáveis 
à análise econômica, pode tor
nar-se sumamente difícil qual-

quer tentativa posterior por 
parte de um órgão central de 
orçamento ou de estatística para 
a reclassificação das contas do 
ministério. 

ITI. CLASSIFICAÇÃO DAS RENDAS PÚBLICAS 

Uma clas-::ificação adequada 
das receitas públicas para fins 
administrativos e de análise eco
nômica deverá considerar três 
tipos de distinções: 1) rendas 

tributárias e rendas não tribu
tárias; 2) impostos diretos e 
impostos indiretos, e 3) receitas 
derivadas da renda e do capital 
privados. 

A) RENDAS TRIBUTÁRIAS E RENDAS NÃO TRIBUTÁRIAS 

É provável que a distinção 
entre rendas tributárias e ren
das não tributárias seja mais 
importante para fins adminis
trativos do que para a análise 
econômica. Em geral, as ren
das nflo tributárias mais impor
tantes serão constituídas pelos 
lucros dos monopólios fiscais 
criados para obter receitas e pe
los lucros das emprêsas cujas 
receitas podem ser consideradas 
importantes, porém secundárias. 
Os efeitos econômicos de um su
psravit nas receitas ordinárias 
procêdentes das emprêsas serão, 

provàvelmente, análogos aos 
efeitos econômicos dos impostos 
sôbre utilidades, isto é, o snpe

ravit dos lucros das emprêsa!l 
públicas e as receitas derivadas 

dos impostos sôbre utilidades re
presentam reduções nas rendas 
particulares. Quando, todavia, 

fôr possível separar na conta 

das receitas correntes tôdas as 

parcelas de rendas não tributá

rias, esta separação será conve

niente como meio de salientar 

o aspecto administrativo dêsse 

tipo de receitas. 



3-.$) CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

B) IMPOSTOS DIRETOS E IMPOSTOS INDIRETOS 

A distinção entre impostos di
retos e impostos indiretos tem 
por objetivo estabelecer a dife
rença entre os tributos que in
fluem diretamente sôbre os pre
ços relativos de mercado e os 
que não exercem tal influên
cia. (13) 

A diferença entre a renda na
cional aos preços de mercado e 
a renda nacional ao custo dos 
fatôres constitui, em realidade, 
o volume dos impostos indiretos. 
A distinção entre impostos dire
tos e impostos indiretos é usual
mente feita mediante classifica
ções convencionais. Os impostos 
diretos poderiam ser caracteri
zados (!e forma a abranger os 
tributos sôbre a renda das pes
soas físicas e sôbre a renda de 
sociedades anônimas, os impos
tos sôbre os lucros extraordiná
rios e os impostos sôbre trans-

missão de propriedade causa 
mortis. Os impostos indiretos 
poderiam ser definidos como tri
butos que representam um custo 
adicional sôbre o produto da 
venda dos bens e serviços sôbre 
que incidem; por exemplo, os 
direitos alfandegários e os im
postos sôbre o consumo, vendas 
e mercadorias em geral. 

A distinção entre impostos di
retos e impostos indiretos, que 
é bastante duvidosa em alguns 
casos, não deve apresentar gran
des dificuldades para a maioria 
dos objetivos de classificação das 
renda s públicas. Se forem cuida
dosamente separados em títulos 
os diferentes tipos de rendas tri
butárias, o estatístico da renda 
nacional disporá de matéria-pri
ma suficiente para adotar as 
classificações que considere mais 
úteis e lógicas para o fim vi
sado. 

O) Ü1?OSl'OS SÔBRE A RENDA }j o CAPITAL PRIVADOS 

Dentro da categoria dos im
postos diretos, talvez seja con
veniente agrupar separadamen
te aquêles que, em geral, gra-

\13) nid, p. 31. 

vam o capital privado, sem alte
rar o volume da renda privada 
em formação. Em alguns casos, 
talvez seja melhor incluir os 
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impostos sôbre transmissões cau· 
sa mortis nesta categoria, quan
do se comprovar que são pagos 
com recursos provenientes da 
acumulação de capital parti
cular. f;ste critério varia segun
do a quantia do impôsto, a for
ma de pagamento e a distribui
ção geral da renda e da riqueza. 
Outro impôsto dêsse tipo é o tri
buto sôbre o capital, que sàmen
te é cobrado com o fim de esta
bilizar a moeda, e que pode ser 
pago com a acumulação do capi
tal privado. Quando a alíquota 
do tributo sôbre o capital e seu 
período de pagamento indicarem 
claramente que se trata de um 
ônus sôbre o capital privado, 
êsses impostos devem ser sepa
rados, nas receitas do orçamen
to, dos impostos sôbre a renda 
privada ordinária. 

Nos países onde o orçamento 
apresenta os dois títulos princi
pais de operações correntes e de 
operações de capital, os impos
tos sôbre o capital privado po
deriam ser considerados como 
receitas no orçamento de opera
ções d(~ capital. Estas receitas, 
por sua vez, podem ficar à dis
posição para o programa de des
pesas de capital do Estado, 
como na Dinamarca, por exem
plo, onde os impostos sôbre 

transmissões causa 'mOrtis fi
guram como receitas no orça
mento de capital. Por seu turno, 
os impostos sôbre a exploração 
dos recursos não recuperáveis 
e o produto do tributo sôbre o 
capital poderiam ser classifica
dos de maneira semelhante. :/!:ste 
método de classificação, todavia, 
tem a desvantagem de apresen
tar as rendas tributárias sob 
dois títulos diferentes. 

Se se puder estabelecer a di
ferença entre as receitas prove
nientes da tributação das opera
ções correntes e a das opera
ções de capital privadas, as clas
sificações orçamentárias corres
pondentes serão mais homogê
neas para fins de análise econô
mica. Isto é, ter-se-á estabeleci
do um tratamento recíproco en
tre a conta de capital do setor 
público e a conta de capital do 
setor privado e entre a conta de 
operações correntes do setor pú
blico e a conta de operações cor
rentes do setor privado. As re
ceitas que figurarem na conta 
de capital do setor público re· 
presentarão somas subtraídas ao 
capital privado, e as receitas que 
aparecerem na conta de opera
ções correntes do setor público 
representarão retiradas da renda 
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particular. Quanto às despesas, 
os gastos da conta de operações 
correntes do setor público mais 
a parte da conta de capital cor· 

respondente aos investimentos 
reais representarão adições à 
conta de operações correntes ou 
da renda privada. 

D) OUTROS PROBLEMAS DA CLASSIFICAÇÃO DAS RBNDAS P('BLlCAS 

Em I, A, e I, B, vê-se que as 
receitas orçamentárias devem 
ser consideradas com base no 
seu valor bruto. Um caso espe
cial se apresenta, todavia, nos 
países onde a administração dos 
impostos implica restituições 
substanciais das receitas tribu
tárias. Estas restituições podem 
ser produto de um reajustamen
to no cálculo das obrigações tri
butárias excedentes, dos paga
mentos oriundos de impostos re
tidos na fonte ou de impostos 
correntes. Na maioria dos casos 
pode· se alegar que a restituição 
dos impostos está incluída na 
conta de receitas correntes do 
contribuinte. Tais devoluções, 
por acarretarem uma redução na 
soma subtraída à renda privada, 
deveriam, portanto, figurar se
paradamente e serem deduzidas 
do total das receitas tributárias. 
Como norma geral, pode·se che
gar à conclusão de que o valor 
líquido das receitas tributárias, 

uma vez descontados os reem
bolsos de impostos, deve ser in
cluído nas receitas do orçamento. 

As transferências unilaterais 
apresentam um importante pro
blema de classificação. No caso 
do país pagador, o mais prová
vel será que estas transferên
cias unilaterais sejam incluídas 
como despesas no orçamento de 
operações correntes. Quanto ao 
país recebedor, provàvelmente 
as considerará como uma recei
ta extra-orçamentária. Parece 
ser êsse o processo adotado pela 
maioria das nações beneficiárias 
do Programa de Recuperação 
Européia, onde os fundos pro
venientes désse programa não 
são incluídos nas receitas do 
orçamento corrente. Em alguns 
países, todavia, as receitas ori
undas de transferências unilate
rais podem ser utilizadas para 
a estabilização da moeda -- na 
amortização da dívida, por exem-
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pIo - e dêste modo se refletirão 
no demonstrativo de caixa con
solidado do govêrno central. Em 
outros casos, essas receitas po
dem ser utilizadas em projetos 
de ampliação do "capital geral" 

e, conseqüentemente, se apresen

tarem indiferentemente como re

ceitas na conta de operações de 

capital ou na conta consolidada 

de caixa. 

IV. OUTROS ASPECTOS 

A) TRANSAÇÕES NACIONAIS I, INTERNACIONAIS 

Os totais orçamentários e o 
cálculo de um deficit ou de um 
8uperavit não refletem usual
mente o caráter nacional ou in
ternacional das receitas e des
pesas do Edado. Esta conside
ração, porém, influi grandemen
te no cálculo do efeito das ati
vidades governamentais sôbre os 
níveis da renda nacional, emprê
go e preços. Quando as receitas 
e despesas públicas forem divi
didas entre as atividades nacio
nais e internacionais, é impor
tante que nas contas do govêrno 
central seja estabelecida a dis
tinção entre êsses dois aspectos. 
As contas que apresentam maio
res possibilidades de serem afe
tadas por tal distinção são as 

despesas militares, as despesas 
de certos departamentos e ór
gãos da administração que ope
ram fora do território nacional 
e as contas da dívida pública. 

A distinção entre as opera
ções internas e externas do go
vêrno central pode ser estabele
cida de duas maneiras: 1) agre
gando-se às contas do orçamento 
um quadro suplementar que for
neça essa informação; 2) fazen
do-se a distinção nas contas bá
sicas do orçamento do govêrno 
central. Para melhor compreen
são, êste processo encontra-se 
ilustrado nos quadros do Apên
dice. 

B) ANO CInL E E).~ERCÍCIO FIN ANCEIIW 

Uma das características mais 
marcantes e que distingue as 

contas da renda nacional das 
contas do govêrno é o fato de 
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que as primeiras são compila
das com base no ano civil, en
quanto que as segundas são pre
paradas tomando-se por base o 
exercício financeiro, que pode 
não coincidir com aquêle. Geral
mente, o mês que marca o início 
do exercício financeiro é deter
minado em relação à época em 
que se reunem as câmaras le
gislativas ou com a época do ano 
em que costumam ser arreca
dados os tributos, como ocorre, 
comumente, em países agrícolas. 
Amiúde os exercícios financei
ros dos órgãos centrais e subor
dinados do govêrno, bem como 
os das entidades autárquicas, co
me<:am em períodos diferentes, 
o que dificulta grandemente a 
coordenação financeira interna 
e impõe complicações absoluta
mente desnecessárias. Se, no 
cam)o internacional, a dispari
dade no tempo de duração dos 
exercicios financeiros dos dife
rentes países torna difícil a co
ordenação, no plano regional, 
muito mais ainda, pois os pro
gramas regionais de desenvol
vimento econômico têm de ser 
formulados com base em dados 
inadequados. 

de certas diferenças institucio
nais, e à medida que aumenta 
a importância da ação econômi
ca conjunta dos governos mais 
necessário se faz sanar essas di
ficuldades. 

Essa falta de coincidência dos 
períodos de contabilização pode 
ser solucionada, em parte, me
diante a recompilação de dados 
trimestrais e inclusive, se neces
sário, mensais, com base nas 
contas do Estado. Em alguns 
países, onde a técnica de pre
paração dos orçamentos nacio
nais e os métodos de contabili
dade não são muito desenvolvi
dos, a elaboração de dados men
sais ou trimestrais pode conver
ter·se numa pesada carga. Além 
do mais, os dados trimestrais e 
mensais devem ser utilizados 
com cautela na obtenção de um 
total anual, em virtude de algu
mas repartições do govêrno se
guirem, em diversos países, a 
prática de empenhar ou gastar, 
ou ambas as coisas, durante as 
últimas semanas do exercício, 
todos os créditos não utilizados. 
Em suma, a falta de um período 

A diversidade dos exercicios contábil uniforme TI:lS contas do 
financeiros em tal sentido nasce govêrno e da renda nacional 
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sempre originará dificuldades 
que só poderão ser resolvidas 

depois de um exame acurado das 
práticas vigentes. 

Cl SISTEMA DE CAIXA E SISTEMA DE EXERCÍCIO 

Quando se examinou a classi
ficação das despesas, não houve 
o propósito de definir com pre
cisão o critério a ser utilizado 
na escrituração das despesas nas 
contas do govêrno. Em todos os 
raciocínios supôs-se que as con
tas do govêrno central se apre
sentariam com base no sistema 
de caixa, pois êste critério se 
ajusta perfeitamente à prática 
estabelecida da maioria dos paí
ses, no que concerne aos orça
mentos e contas dos departa
mentos e administrações autô
nomas. 

A utilização do sistema de cai
xa, todavia, não é uniforme para 
todos os governos. Em alguns 
setores, por exemplo, as despe
sas em "dinheiro" podem ser 
medidas em função das "ordens 
dO' pagamC'l1to emitidas"; em ou
tros, em função dos "cheques 
emitidos" ou dos "cheques pa
gos". (14) A seleção de um de
terminado critério para o cálculo 
do "disponível" deve fundamen
tar-se nos processos e mecanis
mos de contrôle estabelecidos 

por determinado país em par
ticular. Independentemente, po
rém, dêsse critério, é muito im
portante assegurar-se da exis
tência de uniformidade entre os 
departamentos e autarquias do 
govêrno central nas informações 
sôbre o "disponível". 

O sistema de competência ou 
de exercício é o método de escri
turação mais adequado para as 
emprêsas públicas, pois satisfaz 
as necessidades da contabil:da
de comercial. A aparente contra
dição existente entre o sistema 
de caixa usado para as ativida
des de natureza administrativa 
e o sistema de competência ou 
de exercício, empregado para as 
emprêsas públicas, acha-se in
serta no sistema de contas des
crito no Apêndice, mediante a 
inclusão dos resultados líquidos 
das atividades das emprêsas na 
conta consolidada de operações 
correntes. 1!';stes resultados líqui
dos são equivalentes em dinheiro 
aos lucros calculados com base 
no sistema de exercício, e podem 
ser combinados com as receitas 

(1-1) Prática Yigf'nte nos Estado;; TJnidoR. 
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em dinheiro sem produzirem 
uma grave distorção. Esta dis
torção terá mais probabilidades 
de ocorrer quando as despesas 
aumentarem ou diminuírem com 
rapidez de um exercício para 
outro, com o correspondente 
atraso na relação "normal" entre 
o sistema de caixa e o sistema 
de competência ou de exercicio. 

As contas da renda nacional 
costumam apresentar-se como 
sistema de exercício, ou seja, as 

operações são registradas no mo
mento em que se prestam os ser
viços ou se produzem os bens. 
Assim, pois, a integração das 
contas do setor público com as 
contas nacionais é uma questão 
de combinar e relacionar entre 
si o sistema de exercício utili
zado pelo setor privado com o 
critério misto do sistema de 
caixa e do sistema de compe
tência ou de exercício emprega
do pelo setor público_ 

V. CLASSIFICAÇÃO DOS ORÇAMENTOS ESTADUAIS 
E MUNICIPAIS 

:t-·;este trabalho houve a preo
cupação de concentrar a atenção 
na estrutura e classificação das 
contas orçamentárias do govêr
no central. Muitos dos proble· 
mas examinados em relação 
àql1cle são igualmente, contudo, 
pertinentes aos orç2.mentos esta
duais e municipais. O número e 
a variedade da organização dos 
governos estaduais e municipais, 
em qualquer país, jft dificultam 
por si mesmos a aplicação de um 
sistema geral de classificação. 

Em têrmos quantitativos, as 
atividades dos governos esta
duais e municipais podem reves-

tir-se de suma importância, não 
só na prestação dos serviços pú
blicos tradicionais como tam· 
bém no que se refere ao desen
volvimento econômico. Em al
guns países, os gastos com obras 
púhlicas são realizados, essen
cialmente, pelos governos locais, 
ajudados, às vêzes, com recur
sos dos governos centrais e esta
duais. N êsscs casos não é pos
sível ao govêrno central exe· 
cutar com eficiência qualquer 
programa de desenvolvimento 
sem o conhecimento dos progra· 
mas das outras esferas de go
vêl'l1o e sem coordenação entre 
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as diversas atividades, planos e 
programa dos mesmos. Essa co· 
ordenação, por seu turno, exige 

A) COMPIJEXIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

Algumas das técnicas de clas
sificação peculiares aos orçamen
tos dos governos centrais são 
de difícil aplicação no âmbito 
estadual e municipal em virtude 
da complexidade dessas admi
nistrações_ 

É provável que as relações 
destas subdivisões com respeito 
às transferências intergoverna
mentais correspondam a um pa
drão amplo, de modo tal que 
um govêrno municipal possa re
ceber auxílios tanto do govêrno 
estadual como do govêrno cen
tral. Amiúde as funções locais 
são financiadas mediante uma 
combinação de subsídios proce
dentes de outros níveis de go
vêrno mais as receitas dos im
postos locais arrecadados. Esta 
combinação complica o conse
qüente demonstrativo consolida
do de receitas e despesas locais, 
embora os principias gerais que 
regem tal integração não devam 
divergir grandemente dos segui
dos pelo govêrno central na con-

uma considerável soma de infor
mações sôbre os orçamentos de 
tôdas as esferas de govêrno. 

solidação das contas de seus mi
nistérios, administrações autôno
mas, emprêsas públicas e fun
dos com destinação especial. 

A complexidade da organiza
ção pode agravar, por outro la
do, as dificuldades contidas na 
preparação de demonstrativos 
consolidados. No que se refere 
ao govêrno central, pode haver 
falta de coincidência entre o 
exercício financeiro e o ano civil, 
ao passo que, em relação aos go
vernos estaduais e municipais, 
podem existir muitos exercícios 
financeiros diferentes, baseados 
em práticas tradicionais. A com
plexidade da organização tam
bém pode dificultar a caracteri
zação das emprêsas públicas no 
plano estadual e, sobretudo, no 
municipal, pois talvez seja mais 
difícil traçar os limites entre o 
setor público e o setor privado 
no âmbito do govêrno local do 
que no âmbito do govêrno 
central. 
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B) RESTRIÇÕES À AUTORIDADE DO GOVÊRNO 

Em geral, os governos esta
dUflis e municipais operam tra
dicionalmente dentro de uma 
estrutura mais restrita do que 
os governos centrais_ A legisla
ção dêstes pode restringir as 
fontes estaduais e locais de ren
da;,; tributárias, assim como suas 
ath idades relativas a operações 
de crédito_ As funções estaduais 
e municipais estão amiúde rigi
damente estabelecidas e a mar
gem de flexibilidade para em
pre('nder novos tipos de progra
mas públicos é muito mais re
duzida que no plano centraL Ao 
contrário do que sucede com o 
govêrno central, os estados e 
munidpios não têm, geralmente, 
acesso irrestrito aos serviços de 
crédito dos bancos centrais. 

Estas restrições têm várias 
conseqüências importantes sôbre 
a classificação e estrutura dos 
orçamentos dos governos esta
duais e municipais. Pode aconte
cer, por exemplo, que êstes não 
estejam em condições de lançar 
mão de empréstimos para aten
der a atividades correntes. mas, 
frec:üentemente, lhes é possível 
obter créditos para programas 
de melhoramentos de obras pú-

blicas. Na prática, isso signifi
cará que os governos estaduais 
e locais se verão obrigados a 
utilizar determinados tipos de 
operações de capital. As restri
ções para a realização de ope
rações de crédito têm servido, 
também, para estimular o inte
rês se na conto.bilização da de
preciação e serviram, igualmen
te, para pôr em relêvo a conser
vação e o contrôle do patrimô
nio como um aspecto importante 
da elaboração do orçamento. 

De outro lado, o fato de os go· 
vernos estaduais e locais ope
rarem dentro de uma estrutura 
jurídica restrita significa que 
estão sujeitos, até certo ponto, 
ao contrôle e orientação do go
vêrno centraL Como ocorre em 
alguns países, o govêrno central 
pode, dentro de uma esfera de 
contrôle dessa natureza, assegu
rar-se da adesão aos princípios 
gerais determinados por êle pró
prio através das prerrogativas 
de que desfruta em questão de 
subsídios e auxílios. 

Dentro dos limites do presen· 
te trabalho não é possível expor 
com maiores detalhes as suges-
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tões para a classificação das re
ceitas e despesas orçamentárias 
estaduais e municipais. Possui 
especial importância, todavia, o 
reconhecimento da natureza dos 

problemas que dizem respeito a 
estas esferas de govêrno, e, ou
trossim, que é incompleto todo 
sistema de contas públicas que 
não inclua êste setor. 

VI. APLICABILIDADE DOS SISTEMAS 
DE CLASSIFICAÇÃO 

l!:ste trabalho tem por finali
dade examinar uma série de pro
blemas relativos à estrutura e 
classificação dos orçamentos, pro
curando focalizar os aspectos 
mais importantes da contabili
dade do govêrno central no que 
concerne à obtenção de dados 
para a análise econômica. :f:ste 
estudo não tem por fim prepa
rar uma série de regras nem 
recomendar aos governos cen
trais a adoção de determinados 
processos na elaboração de seus 
orçamentos. As normas e técni
cas de classificação orçamentá
ria devem adaptar-se sempre ao 
ambiente institucional em que 
vila operar, pois a estrutura do 
orçamento do govêrno central 
de cada país reflete uma soma 
de experiências resultantes de 
um longo período de reflexões, 
ensaios e erros e soluções conci
liatórias. Desse modo, não é pos
sível introduzir modificações ra-

dicais sem um exame demorado 
e atento do problema da refor
ma orçamentária. Não obstante, 
em vários países estão sendo le
vadas a cabo, atualmente, refor
mas orçamentárias, enquanto 
outros as têm planejadas para 
mais adiante. Como parte des
sas reformas, o estudo da impor
tância econômica da estrutura e 
classificação orçamentárias será 
de grande utilidade. 

Talvez seja conveniente assi
nalar, nêste momento, os tipos 
de problemas que provàvelmente 
surgirão quando da aplicação 
das técnicas aqui sugeridas. 

Um dêles - um problema de 
limites - consiste em determi
nar claramente a linha divisória 
entre o setor público e o setor 
privado. Em muitos países, de
terminados tipos de emprêsas re
presentam uma mescla de ativi-



48 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

dades públicas e privadas, ocor
rendo freqüentemente, por exem
plo, o fato de o govêrno central 
fornecer capital para emprêsas 
de fomento e conservar, como 
contrapartida, certos direitos de 
propriedade. Não obstante, o go
vêrno central talvez exerça mui
to pouco ou nenhum contrôle 
administrativo ou legislativo só
bre essas emprêsas. Dêsse mo
do, se tal ocorrer, deverá a em
prêsa ser incluída no orçamento 
central do govêrno? Em vários 
países é abundante o número de 
emprêsas dês se tipo e os proble· 
mas de classificação que apre
sentam são de difícil solução. 

Uma segunda dificuldade que 
talvez ocorra quando da aplica
ção do sistema de classificação 
proposto refere-se à identifica
ção e caracterização das emprê
sas públicas. Freqüentemente, 
um departamento do govêrno ou 
uma administração autônoma 
realiza, como parte de seu pro
grama de trabalho, atividades 
que abrangem também compra 
e venda de mercadorias, ou um 
tipo especializado ele programa 
subvencionado ou talvez uma 
forma de operações de crédito. 
Assim como não é posível sepa
rar dentro de uma repartição ou 

órgão o pessoal que se dedica 
a determinada tarefa, tampouco 
se poderá isolar de outros fun
dos do departamento as quantias 
destinadas a determinado pro
grama. Do ponto de vista da 
prática administrativa, pode-se 
tornar muito difícil a aplicação 
de um orçamento de tipo co
mercial para esta classe de ati
vidades. 

A terceira dificuldade consiste 
no estabelecimento de uma rela
ção signifícativa entre a conta 
de operações correntes e a con
ta de operações de capital. Como 
foi assinalado em lI, D, 6 e lI, D, 
7, a conta de capital requer a 
contabilização da depreciação. 
Por sua vez, para quP. a conta de 
depreciação seja coerente, é pre
ciso fazer um inventário dos ati
vos físicos e calcul::tr sua dura
ção, embora esta operação seja 
comumente dispendiosa e requei
ra muito tempo. Em alguns pai
ses onde não tenham sido utili· 
zadas anteriormente as contas 
de capital, talvez seja necessário 
abri-las, numa base limitada a 
princípio, e amplh-Ias paulati
namente. 

Só as pessoa suficientemente 
conhecedoras das instituições po
líticas e econômícas de um pais 
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poderão determinar as possibi
lidades de aplicação de uma clas
sificação orçamentária geral à 
situação concreta em que deve 
funcionar. O sucesso de uma re
forma de vulto na classificação e 
estrutura dos orçamentos depen
de de uma realização gradual, e 
jamais de modificações radicais. 
Por conseguinte, essas reformas 
graduais devem ser iniciadas 
com vistas no objetivo final, e 
as reformas parciais e imedia
tas nunca deverão servir de 
obstáculo à marcha rumo ao 
objetivo a longo prazo. 

É dificil sugerir quais deverão 
ser os primeiros passos para 
uma série de reformas parciais 
na classificação e estrutura do 
orçamento. Por outro lado, as 
questões da aplicação especifica 
encontram· se fora do alcance 
dêste trabalho. Contudo, nos pai
ses em que as estatisticas orça
mentárias do govêrno central 
acham-se limitadas aos depar
tamentos e órgãos tradicionais 
e nos quais existam numero
sas administrações independen-

tes, fora, portanto, do orçamen
to, o primeiro passo na reforma 
orçamentária poderia ser a cria
ção de um sistema de relatórios 
que permitisse a essas adminis
trações registrarem suas despe
sas. Já em outros palses, onde 
os dados do govêrno central 
são suficientemente amplos, tal
vez fôsse conveniente estabele
cer posteriormente uma distin
ção entre operações correntes e 
operações de capital. 

Para concluir, pode-se afirmar 
que os principais aspectos da 
estrutura e classificação do orça
mento analisados nêste traba
lho acham-se relacionados com 
os problemas comuns a todos os 
governos centrais, possua ou não 
o pais uma técnica orçamentá
ria avançada_ Não obstante, al
guns dos detalhes da classifica
ção descrita talvez não afetem 
os problemas de determinados 
paises, mesmo porque alguns 
dêles talvez considerem úteis 
certas minúcias sôbre o orça
mento omitidas neste estudo. 

VII. RESUMO 

A carência de elementos bási
cos para a preparação dos pla
nos orçamentários traz a muitos 

governos grandes dificuldades 
no estabelecimento da politica 
pública de estabilidade e de de-



50 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

senvolvimento econômico. Além 
disso, a variedade na apresenta
ção de programas orçamentários 
é amiúde tão grande que não se 
consegue a comparação mínima 
necessária à obtenção da coope
ração regional, nem qualquer 
outro tipo de cooperação inter
nacional. Por êsse motivo, no 
~Tesente trabalho são anali!i:ados 
~ertos requisitos fundamentais 
que se supõe serem válidos, em 
geral, deixando margem para as 
possíveis diferenças devidas às 
características das instituições 
de cada govêrno. 

A principal dificuldade no es
tabelecimento de principios de 
classificação consiste no fato de 
as contas orçamentárias dos go
vernos centrais terem de servir 
simultâneamente a vários fins. 
Por essa razão, devem facilitar 
a elaboração e a aprovação do 
orçamento; servir para a prepa
ração, administração e fiscaliza
ção dos programas e, ao mesmo 
tempo, fornecer os elementos ne
cessários à formulação e avalia
ção do programa econômico do 
govêrno central. ltste trabalho 
visa principalmente ao último 
dêsses objetivos, isto é, os pro
blemas da estrutura e classifi
cação dos orçamentos de signLfi-

cativa importância na anAlise da 
politica econômica dos governos. 
A formulação de uma politica fi
nanceira ampla requer que o 
orçamento retrate tôdas as ati
vidades financeiras do govêrno 
central. A crescente importância 
do papel econômico do Estado 
contribuiu para que se criassem 
muitas emprêsas públicas dedi
cadas a atividades de produção, 
de comércio e de financiamento. 
Por outro lado, a complexidade 
dos programas governamentais 
requer múltiplos tipos de organi
zação, devendo essas, porém, 
observar sempre um padrão de 
uniformidade, a fim de permitir 
a mensuração e avaliação das 
operações do govêrno como um 
todo. Isto significa que as ope
rações financeiras devem indi
car claramente a relação entre 
os resultados gerais das receitas 
e despesas totais do govêrno e 
as variações correspondentes em 
moeda e na divida ativa. De
mais, as atividades comerciais, 
industriais e de outra natureza 
dos governos exigem métodos de 
contabilidade diferentes dos que 
se aplicam às repartições e ór
gãos administrativos; métodos 
semelhantes aos utilizados pelas 
emprêsas privadas, e que, por 
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conseguinte, diferem dos aplica· 
dos nas atividades administrati· 
vas do govêrno. 

Não obstante, êsse método de 
contabilidade comercial deverá 
ser aplicado de modo a permi· 
tir sua consolidação nos resumos 
das contas do govêrno. O mes· 
mo problema de complexidade 
de organização se apresenta com 
relação às contas orçamentárias 
dos governos estaduais e locais. 
Também nêste caso deve fixar·se 
um limite entre os setores pú· 
blico e privadO e estabelecer 
uma base uniforme para a con· 
solidação das atividades de amo 
bos os governos com as do go· 
vêrno central. Torna·se indis· 
pensável, portanto, um orçamen· 
to global capaz de indicar o efei
to da formação de renda das fi
nanças públicas com o fim de 
analisar as tendências inflacio
nárias ou deflacionárias presen
tes na economia. 

A distinção entre as contas de 
operações correntes e as contas 
de operações de capital na apre
sentação dos dados orçamentá
rios constitui um dos elementos 
mais importantes para a prepa
ração dos programas econômi· 
coso A introdução dessa distin-

çào num sistema de classifi
cação orçamentária não deverá 
servir de norma para justificar 
as operações de crédito destina
das à aquisição de ativos, para 
exigir que tôdas as despesas cor
rentes sejam pagas com impos
tos, nem para ocultar deficits no 
orçamento total. A distinção 
entre contas de operações de ca
pital e correntes serve para iden_ 
tificar a formação de capital do 
govêrno e permite conhecer e 
fiscalizar com eficácia o patri
mônio em poder das entidades 
governamentais. 

Sempre que fôr possível, na 
classificação das rendas públi
cas deve-se estabelecer uma dis
tinção entre a tributação sôbre 
as rendas e o capital privados. 
Nêste caso, é importante identi
ficar as categorias pertinentes, 
a fim de determinar a categoria 
econômica do contribuinte. Além 
disso, dever-se·á fazer distinção 
entre as rendas tributárias e as 
não tributárias e agrupá-las em 
categorias com significado eco
nômico. 

Por último, um sistema de 
classificação orçamentária deve
rá separar, sempre que possível, 
as transações "nacionais" e "in-
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ternacionais", manter a unifor
midade no que diz respeito ao 
fornecimento de dados relativos 
ao ano civil e ao exercicio finan
ceiro, e estabelecer um critério 
11niforme para medir as opera
ções no "sistema de caixa" e no 
"sistema de exercicio ou de com
petência". 

Em suma, a classificação ade
quada dos dados financeiros ofi
ciais, tanto do govêrno central 
como dos governos estaduais e 
locais, e a comparabilidade dês
ses dados entre os diversos paí
ses são requisitos indispensáveis 
à coordenação internacional dos 

lprogramas econômicos. 



APÊNDICE TÉCNICO 

A) INTRODUÇÃO 

Seria uma tarefa difícil, tal
vez impossível, criar um plano
-de-contas-modêlo para as finan
ças públicas que satisfizesse si
multâneamente ao processo orça
mentário e às necessidades da 
contabilidade nacional. Não obs
tante, as contas públicas pode
riam s'er organizadas de modo a 
proporcionar uma base razoável 
para a análise econômica, con
servando os 'elementos essenciais 
que constituem os requisitos tra
dicionais em matéria de orça
mento. O sistema de contas apre
sentado nos quadros das pági
nas seguintes assemelha-se ao 
tipo de classificação utilizado na 
Suécia desde 1937 e é, também, 
análogo ao que sugere o pro
fessor J. R. Hicks, cujo sistema 
apresenta uma estrutura geral 
fàcllmente ajustável às necessi
dades reais de cada país. Seu 
uropósito principal é ilustrar 

com exemplos específicos algu
mas das considerações feitas nos 
capitulos anteriores. 

As contas apresentadas a se
guir representam uma consoli
dação completa das operações fi
nanceiras do govêrno central, 
das emprêsas públicas e das ins
tituições de previdência social. 
Isto quer dizer que não são mos
tradas as operações entre os ór
gãos governamentais, as quais 
se anulam mutuamente. 

Não obstante, talvez seja di
fieil em determinados países 
conseguir uma consolidação tão 
completa das operações realiza
das pelo setor público da eco
nomia nacional. Assim ocorre, 
por exemplo, quando são taxa
dos os serviços prestados por 
uma repartição do govêrno a 
outra. Examinando um caso con-
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ereto, v(']'('mos que na Suécia os 
prédios públicos são conserva
dos através de um fundo espe
cial ao qual são recolhidos os 
aluguéis cobrados às diferentes 
repartições pÚblicas nêles insta
ladas, ~sses aluguéis figuram na 
coluna de despesas dessas re
partições. De modo semelhante, 
um ministério encarregado do 
abastecimento de material pode 
comprar equipamento para as 
repartições e cobrar ao ministé
rio que o recebe o preço corres
ponden te. Em tais casos, exage
nll'-se·ja a importância das des
pesas e receitas, a menos que 
fôsse possível excluírem-se tais 
op:>rações. 

Nos quadros que se seguem, 
é feita uma exceção ao principio 
da consolidação completa de tô
das as operações governamen
tais. Nêles os vencimentos e sa
lários do funcionalismo público 
incluem as contribuições às res
pectivas instituições de previdên_ 
cia [item 1, (1II) (a), compra de 
bens e serviços]. A contribuição 
governamental às instituições de 
previdência, por seu lado, apare
ce separadamente [item 1, (UI) 
(b)]. A contribuição dos funcio
nários pÚblicos figura de novo 
na coluna de receitas do quadro, 

como contribuições para o se~u
rn social [item n, (IIll (aa)], 
juntamente com a contribuição 
do Estado [i tem 11 (lII) (ba)1. 
Se as contas estiverem perfeita
mente consolidadas, os venci
mentos e salários figurarão sem 
as contribuições dos funcioná· 
rios. O mesmo ocorre com essas 
contribuições, que não aparece
rão na coluna das receitas [item 
11, (IlI) (aa)] e só serão mos
tradas as despesas efetivamente 
realizadas com pensões dos fun
cionários pÚblicos fitem 3 (d)l. 

Embora nos demonstrativos 
consolidados só figurem os re
sultados líquidos das operações 
correntes das emprêsas públicas, 
as despesas e receitas da previ
dência social figuram por seus 
valores brutos. A apresentação 
da totalidade das operaçÕes go
vernamentais pressupõe a exis
tência, além do demonstrativo 
consolidado das contas, de de
monstrativos com base em valo
res brutos, os quais indicariam 
as operações das emprêsas públi· 
cas, e também das instituições 
de previdência social, caso se 
decidisse incluir, com base em 
valores líquidos, somente estas 
últimas operações no demonstra
tivo global. 



Foram introduzidas duas colu
nas adicionais para as ''Despe
sas" e "Receitas" nas quais as 
operações que influem na eco
nomia nacional apareceriam se
paradas das que interessam ao 
resto do mundo. l!:sses dados se
rão indispensãveis por ocasião 
da anãlise dos feitos das ope
rações do setor público sôbre a 
renda nacional. Algumas despe
sas de guerra dos aliados, por 
exemplo, foram financiadas me
diante adiantamentos feitos pe
los bancos centrais dos gover
nos nacionais dos paises em que 
ocorreram as despesas, e foram 
somadas às rendas particulares 
de seus residentes. As despesas 
feitas no estrangeiro pelo govêr_ 
no suiço para a aquisição de ali
mentos, na maior parte destina· 
dos ao consumo interno, consti
tuem outro exemplo. Mesmo 
B) CONTAS CONSOLIDADAS 

A Parte A, "Contas consolida
das do govêrno", abrange qua
tro demonstrativos. Primeiro, a 
"Conta de operações correntes 
ou de receitas"; segundo, a "Con
ta de capital", e, terceiro, os 
"Resultados financeiros gerais", 
onde são resumidos os resulta-

quando cada conta das despe
sas ou das receitas não puder 
ser decomposta em seus ele
mentos imediatos, serã muito 
útil a subdivisão dos itens para 
os quais a distinção entre ope
rações "nacionais" e "interna
cionais" apresenta importância 
quantitativa. 

Os quadros em que se trata 
de ilustrar um sistema de con
tas coerente e interdependente 
do ponto de vista nacional fo
ram agrupados em três partes, 
A, B e C. Todos os itens indica
dos em separado nas demonstra
ções de contas foram enumera
dos consecutivamente. Os itens 
que aparecem mais de uma vez 
nos demonstrativos estão assi
nalados com números idênticos, 
para ilustrar com tôda clareza 
a relação entre as diferentes sé
ries de contas. 

dos de tôdas as operações, tanto 
correntes como de capital. ~ste 
último demonstrativo está por 
sua vez unido ao intitulado "Si
tuação consolidada da caixa" 
(demonstraUvo IV), que indica a 
forma em que foram efetuadas 
as operações financeiras do iO-
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vemo, através de operações de 
crédito, subsidios recebidos do 
estrangeiro, operações monetá
rias e retiradas em dinheiro. 
Existe outra relação entre os 
empréstimos liquidos (o saldo li
quido do produto dos emprésti
mos e a amortização da divida) 
tal como aparecem na "Situação 
consolidada da caixa" e as va
riações da divida pública, con
forme se pode ver na parte C 
- "Dívida pública". No caso de 
uma divergência entre o mon
tante liquido das operações de 
crédito e o aumento da divida 
pública, o quadro !l, da parte C, 
deve indicar detalhadamente a 
natureza das mesmas. Na parte 

U, "Contas totalizadas das em
prêsas públicas", são indicadas 
as operações brutas das emprê
sas públicas, subdivididas numa 
conta comercial e numa conta de 
lucros e perdas. Os itens que fi· 
guram em separado na coluna 
de despesas e receitas dêsses 
demonstrativos de contas foram 
selecionados com base na sua 
importância econômica. Com res· 
peito a êsses itens, foram feitas 
referências cruzadas, que apare
cem na parte A, "Demonstrati
vos consolidados", tais como 
lucros extraordinários, reserva 
para depreciação, juros sôbre 
adiantamentos do Tesouro e sub
sídios aos preços. 



CONTAS CONSOLIDADAS DO GOVÊRNO 

(Govêrno central, emprêsas públicas e fundos especiais) 
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A. CONTAS CONSOLIDADAS DO GOVP;RNO 

(Govêrno central, emprêsas públicas e fundos especiais) 

L CONTA DE OPERAÇõES CORRENTES OU DE RECEITAS 

DESPESAS 
No país No estrangeiro Totais 

1. Despesas com bens e serviços 
de consumo corrente 

I) Administração civil: 
a) Administração superior 
b) Relações Exteriores .... . 
c) Policia ................. . 
d) Justiça ................ . 
e) Educação .............. . 
f) Saúde Pública .......... . 
g) Trabalho .............. . 
h) Agricultura, indústria, co

mércio, marinha mercan-
te, etc ................. . 

i) Fazenda ............... . 
j) ........................ . 
k) ........................ . 
1) ........................ . 

m) Diversos ............... . 

Tot.a~ da administração 
CIvIl ................ . 

In Defesa nacional: 

a) Exército ............... _ 
b) Marinha ............... . 
c) Fôrça Aérea ........... . 
d) Diversos ............... _ 

Total da defesa nacional 
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A. CONTAS CONSOLIDADAS DO GOV2:RNO 

(Govêrno central, empresas públicas e fundos especiais) 

I. CONTA DE OPERAÇõES CORRENTES OU DE RECEITAS 

10. Rendas patrimoniais 
11. Impostos 

I) Impostos diretos: 

a) Impôsto sôbre a renda 
das pessoas fisicas ..... 

b) Impôsto sôbre a renda 
das sociedades ........ . 

c) Impôsto sôbre os lucros 
extraordinários ....... . 

d) Impôsto sôbre proprieda-
des ................... . 

e) Impôsto de capitação .. . 
f) Direitos sôbre doações 

inter vrvo8 ............ . 
g) ....................... . 
h) 
il 
j) Outros impostos diretos. 

Total dos impostos dire-
tos ................. . 

II) Impostos indiretos: 

a) Impôsto de importação 
b) Impôsto de exportação 
c) Impl}sto sôbre o consumo 
d) Impô.üo de vendas e con-

sigm.:ções ............. . 
e) Imp.5sto sôbre transpor-

te... . .................. . 

RECEITAS 
No país No estrangeiro Totais 
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Total das despesas com 
bens e serviços de con-
sumo corrente ...... . 

lU! ~stes totais se decompõem 
assim: 
a) Vencimentos e salários do 

funcionalismo público ... 
b) Contribuição do Estado às 

pensões dos funcionários . 
c) Compra de materiais e 

serviços ............... . 

Total (a + b + c) 

2. Juros da dívida pública 

a) Emissões no país ......... . 
Menos: Juros de titulos da 

divida em poder de fundos 
especiais e emprêsas, inclui· 
dos na consolidação ..... . 

Tota! 

b) Emissões em moeda estran-
geira ..................... . 

Total de juros. '" .... . 

3. Pagamentos de seguro social 

a) Aposentadorias ........... . 
b) Abonos familiares- ........ . 
c) Auxilio de desemprêgo .... . 
d) Pensões aos funcionários pú-

blicos ..................... . 

Tota! do seguro socia! " 

DKSPKSAS 
No pai:; No estrangeiro Totais 
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n Impôsto do sêlo ...... . 
g) ....................... . 
h) Outros impostos indire-

tos ................... . 

Total dos impostos indi-
retos ............... . 

IrIl ContribuiçÕes para o seguro 
social: 

a) Empregados (taxas dire· 
tas) .................. . 

00) Funcionários públi-
cos ............... . 

ab) Outros empregados. 

b) Empregadores (impostos 
indiretos) : 

ba) Govêrno (ver o item 
1 (Im b) ........ . 

bb) Diversos .......... . 

Total de impostos 11) .. 

12. Bu~ravit dos monopólios lis· 
cais 

Total dos impostos, incluo 
sive os monopólios (11 
+ 12) .............. . 

13. Excedentes de lucros das em· 
pr~sa8 públicas 

a) Excedente liquido 

RECEITAS 
No país No estrangeiro Totais 
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4. Subsídios aos preços 

a! A emprêsas públicas (ver o 
item 48) .................. . 

b) A emprêsas privadas ..... . 

Total dos subsídios aos 
preços .............. . 

5. Outras transferências às rendas 
priva,das 

a) Pensões de guerra (exceto as 
pagas aos funcionãrios pú-
blicos - ver o item 3d) .. . 

b) ........................... . 

c) ........................... . 

Total de outras transfe
rências de rendas .... 

6. Subsídios aos governos estaduais 
e mimicipais ................. . 

7. Subs'Íldios a governos estran-
geiros 

8. Reserva para deprec~ação dos 
invest~mentos não produtores de 
receitas ...................... . 

Total das despesas cor-
rentes (1-8) ......... . 

9. Superavit na conta de operações 
correntes .................... . 

Total de (1-9) ........• 

DESPESAS 
No país No estrangeiro Totais 
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b) Juros sôbre o capital ante· 
cipado das emprêsas ..... . 

Total do superavit de lu· 
cros .......... : ..... . 

14. Juros (distintos dos que figu· 
ram no item 13b), dividendos, 
anual~es ................. . 

15. Outras receitas correntes ..... 

Total das receitas cor· 
rentes (10-15) ....... . 

16. Deficit na conta de operações 
correntes ................... . 

Total de (10·16) ...... . 

RECEITAS 
No país No estrangeiro Totais 

---------
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A. CONTAS CONSOLIDADAS DO GO~RNO 

(Govêrno central, emprêsas públicas e fundos especiais) 
lI. CONTA DE OPERAÇÕES DE CAPITAL 

17. I nvest'imentos brutas (inclusive 
manutenção e reparações) 
a) Ativo real produtor de re· 

ceitas .................... . 
b) Ativo real não produtor de 

receitas (ver itens 8 e 21 b) 

Total dos investimentos 
brutos .............. . 

18. Transferências ao capital pri
vado 
a) Aquisição de ativo real já 

existente ................. . 
b) Aquisição de valores ..... . 
c) Adiantamentos e emprésti· 

mos: 
I) Para formação de capi· 

tal .................. . 
lI) Para produção corrente 

d) Diversos ................. . 

Total das transferências 
ao capital privado '" 

19. Adiantamentos e empréstimos 
1008 governos estaduais e locais 
e a governos estrangeiros (sem 
incluir empréstimos entre re· 
partições oficiais) ........... . 

Total das despesas de ca· 
pital (17·19) ........ . 

20. Excedente das receitas de ca
pital s6bre 08 paga,mentos .. ' 

Total de 07·20) ...... . 

DESPESAS 
No pais No estrangeiro Totais 
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A. CONTAS CONSOLIDADAS DO GO~RNO 

(Govêrno central, emprêsas públicas e fundos especiais) 
lI. CONTA DE OPERAÇCES DE CAPITAL 

21. Depreciação prevista em : 
a) Despesas correntes das em· 

prêsas públicas (ver de· 
monstrativo B, item 42) ... 

b) Despesas corr2ntes (item 8) 

Dedução total para a de-
preciação ........... _ 

22. Transferências do capital pri
vado: 
a) Impôsto sôbre transmissões 

causa 'mortis ............. . 
b) Tributos sôbre os capitais . 
c) Produtos da venda de ativo 

real .. _ ... _ .............. . 
d) Venda de valores ........ . 
e) Reembôlso de adiantamen-

tos e empréstimos ........ . 
fl Diversos ................. . 

Total das transferências 
do capital privado ... 

23. Reembolsos de adiantamentos 
e empréstimos aos governas 
estaduais e locais e a governos 
estrangeiros (sem incluir os re
embolsos de empréstimos entre 
repartições oficiais) ......... . 

Total das receitas de ca-
pital (21-23) ........ . 

24. Excedente dos pagamentos 86-
bre as receitas de capital ..... 

Total de (21-24) ., > , > •• 

RECEITAS 
No país No estrangeiro Totais 
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A. CONTAS CONSOLIDADAS DO GOV~RNO 

(Govêrno centraJ, emprêsas públicas e fundos especiais) 

!lI. RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS 

Total das despesas ordi· 
nárias (1·8) ........ . 

Total das despesas de ca· 
pital (17-19) ... _ ... .. 

Total ....... _ ......... . 
A deduzir: Depreciação (item 

8) ........................ . 
25. lJespesas totais . ............ . 
27. Saldo geral (itens 26 - 25 = 

itens 16 - 24 - 29 e 20) ..... 

DESPESAS 
No país No estrangeiro Totais 

---- -~ -- ---- --- - - -------. 
. " ~-. --------_ .. -----~ .. __ . 

IV. SITUAÇÃO CONSOLIDADA DA CAIXA 

28. Disponibilid.ades em dinheiro no 
comêço do exercício financeiro 

26. Receitas totais .............. . 

29. Subsídios recebidos ......... . 

30. u/(crosem operações monetá-
rias ........................ . 

31. Receitas de empréstimos: 
a) Nacionais ................ . 
b) Estrangeiros ............. . 

32. lJiversos .................... . 

33. Total geral ................. . 

ENTRADAS 
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A. CONTAS CONSOLIDADAS DO GOVÊRNO 

(Govêrno central, empl'êsas públicas e fundos especiais) 

m. RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS 

Total das receitas corren-
tes (10-15) __ ........ . 

Total das receitas de ca
pital (21-23) ......... 

Total ....... _ ......... . 

A deduzir: Depreciação (item 
21 bl = 8) ............... .. 

26. Receitas totais .............. . 

RECEITAS 
No país No estrangeiro Totaia 

IV. SITUAÇÃO CONSOLIDADA DA CAIXA 

25. Despesas totais . _ ..... _ ..... . 

34. Perdas em operações monetá-
rias .............. · .. · .. · .. · .. 

35. Amortização da dívida: 
a) Interna .................. . 
b) Externa ................. . 

36. Diversos .................... . 

37. Disponibilidades em dinheiro no 
fim do exercício financeiro .. , 

38. Total aeJ'((l (igual ao item 33) . 

SAíDAS 
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CONTAS TOTALIZADAS DAS EMPReSAS PÚBLICAS 

I. CONTA COMERCIAL 

39. Despesas de pessoal: 
a) Vencimentos e salários 
b) Pensões ..... , ....... ,., .. 

40. Compras de bens e serviços .. 

41. Ajustes nas variações de valor 
dos estoques ................ . 

42. Reservas para a depreciação 

43. 

(ver 21 a) .................. . 

Total das despesas co-
merciais ............ . 

Lucros comerciais 
+40+41+42) 

(44 -- (39 

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

DESPESAS 
No país No estrangeiro Totais 

n. CONT A DE LUCROS E PERDAS 

45. JU)'os sôbl'e adi(mtamentos do 
'1'esoll,o (ver 13 b) .......... . 

46. Ji};rcedenl e líquido de lucI'os 
1\,('1' 1:11/1 ......... 

49. [,1/(')'08 e:ece(/enles (ver ] 3) .. 

DESPESAS 
No país No estrangeiro Totais 
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B. CONTAS TOTALIZADAS DAS EMPR1l:SAS PÚBLICAS 

I. CONTA COMERCIAL 

RECEITAS 
No país No estrangeiro Totais 

44. Vendas de bens e serviços .... 

II. CONTA DE LUCROS E PERDAS 

RECEITAS 
No pais No estrangeiro Totais 

43. Lucros comerciais ........... . 
47. Juros s6bre os créditos conce-

didos ...................... .. 
48. Subsídios recebidos (ver o item 

4al ......................... . 
49. Lucros excedentes (ver o item 

13) ......................... . 
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O. D1VIDA PÚBLICA 
1. L>1\'IDA púBUCA PF,NDENTE 

(Em mooda nacional) 

NO PRINCíPIO DO EXERCíCIO FINANCEIRO 

No pais No estrangeiro Totais 

------------------------ ------ -------- -- --- ---- ---- ------_ .. _---

50. Obrigações em moeda nacional 
A curto prazo .............. . 
A longo prazo .............. . 

Total das emissões inter-
nas .... o •• o. o o ••••••• 

Títulos em poder do: 
a) Banco Central ... o • o ••••• o 

b) Bancos Comerciais ...... o o 

c) Particulares '" o •• o o o • o o •• 

d) Departamentos do govêrno 
incluídos na consolidação de 
contas . o o o ••••• o o o ••• o •••• 

e) Diversos o ••••••• o ••••••• o • 

51. Obrigações em moeda estran
geira 

Emissões feitas em: 
a) o. o •••••• o •••••••••••• o o. a 
b) . o ••••• o .................. a 
c) ..... o ......... o .......... a 

Total da dívida pÚblica 
bruta .... o •••••• o •••• 

52. Menos: Obrigações entre repar
tições públicas (ver a divida na
cional, item d) .. o • o •••••••••• 

53. Dívida pública líquida.: 
(50 ~ 51 - 52) ...... 0 ••••••• 

54. Dívida Interna líquida: 
(50 - 52) ... o. o ..... o ••••••• 

-------------- --------

u) Indique-se num demonstrativo auxiliar a8 80ma~ pendente! na moeda 
e~trangeira em que se realizou a emissllo. 
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No país 

C. DíVIDA PúBLICA 

I. DíVIDA PúBLICA PENDENTE 

(Em moeda nacional) 

NO FIM DO EXERCíCIO FINANCEIRO 

No estrangeiro Totais Variação durante o ano 

~---~~~--~"---~~-~~-~----------------



-------~--_._-~_.~,_. 

lI. QUADRO DE: CONCiLIAÇAO DAS CONTAS DA DíVIDA PúBLICA 

F:XERCíCIO F'INA~,:ErHU 

55. Emprést'imo:s líquidos: 
(() N aciona is i 31 (/ :.;;) 11 } 

1) i rnternaeionuis l:n li - Ti /) I 

56. Au ment () da dÍ1;ida pti blka : 
ul Interna (ver itP.lll 54 

última coluna) ........... . 

Externa (ver 
última coluna) 

ilem 51 

57. Diferença entre os empréstilnos 
líauidos e o aumento da dívida 
pâblica. : 
a) Intema (55a -- 5Ga) .... 

Procedente de : 

I) Aceitação da dívida .... . 
II I Repúdio da divida ...... . 

III I Juros acumulados ...... . 
IV) Diversos ............... . 

IJ i Externa (55/) 5G bl .... 

Pr uc(~dente ele: 

I) Aceitação da divida .... . 
lI) Repúdio da divida ...... . 

IIl) Juros acumulados ...... . 
IV) Modificações na taxa de 

câmbio aplicada ........ . 
V) Diversos ............... . 

EXERCíCIO FINANCEIRO 
TERMINADO EM ..... . 
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A composição detalhada das 
contas inclu1das na parte A será 
analisada a seguir. 

Segundo a demonstração das 
páginas anteriores, foi estabele
cida nos quadros uma distinção 
entre as operações governamen
tais a cargo das operações cor
rentes e as imputáveis às opera
ções de capital. Todos os itens 
que não contribuem para a cria
ção ou aquisição de ativo foram 
incluidos nas despesas corren
tes. Portanto, o deficit ou o 8Uo 

peravit nas operações correntes 
será uma boa indicação do au
mento ou diminuição do passi
vo liquido do govêrno durante o 
exercicio. l!:ste saldo representa
ria, assim, uma definição ade-

Cl OPlllRAÇÔES CORRENTES 

As despesas com bens e ser
viços de consumo corrente -
item 1 - foram subdivididas 
com base nas unidades de orga
nização. Quando essas coincidi
rem com a estrutura das funções 
governamentais, a referida di
visão corresponderá à chamada 
classificação funcional. Numa 
classificação alternativa, as des
pesas correntes com bens e ser-

(15) Ver o item 1, lI!. 

quada do deficit ou do supera
vit orçamentários prõpriamente 
ditos. Convém observar, ainda, 
que é possivel aplicar, para de· 
terminados fins, outros conceitos 
de 8uperavit ou deficit, como 
ocorre, por exemplo, com os 
aumentos ou reduções no capi
tal privado, ou o efeito liquido 
sôbre as disponibilidades em di
nheiro_ Embora, por exemplo, o 
"efeito do deficit sôbre as recei
tas" não figure como item sepa
rado, pode ser obtido aproxima
damente, somando-se ao deficit 
corrente ou subtraindo-se do s'u
peravit corrente os investimen
tos liquidos [investimentos bru
tos (item 17) menos a deprecia
ção (item 21)]. 

viços subdividir-se-iam, de outro 
modo, segundo a sua natureza 
econômica, (15) isto é, vencimen
tos e salários, contribuições do 
govêrno para os fundos de pen
sões dos funcionários e aquisi
ção de materiais e a contratação 
de serviços do exterior_ É im
portante separar as remunera
ções aos fatôres de produção -
que representam compensações 
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por serviços correntes das 
transferências para as rendas 
das pessoas físicas, as quais não 
representam contribuições ao 
produto nacional. Poderiam ser 
adotados, todavia, planos alter
nativos de classificação para as 
subdivisões das categorias eco
nômicas mais amplas que apare
cem nos quadros anteriores, e, 
ainda, classificações segundo o 
fim, a natureza das operações, 
etc. 

As despesas correntes com 
bens e serviços deverão ser sub
divididas de modo a constituí
rem um minimo de despesas 
para a defesa nacional (item 1, 
lI) e para a administração ci
vil (item 1, 1). As despesas 
com a defesa nacional abrange
rão todos os gastos, tanto a car
go da conta de operações cor
rentes como da de operações de 
capital, que se destinem à defe
sa. Os juros da divida pública 
foram subdivididos em paga
mentos sôbre emissões em moe
da nacional e sôbre emissões em 
moeda estrangeira. Como nas 
colunas de despesas se prevê a 
distinção entre pagamentos no 
exterior e pagamentos no pais, 

(17) Item lI9. 
(16) Ver parte B. 

é possível determinar as cifras 
totais exatas dos juros pagos ao 
exterior, seja qual fôr a moeda, 
em que se tenha realizado a 
emissão. 

Nos pagamentos de benefícios 
do seguro social (item 3) incluí
ram-se as pensões pagas aos 
funcionários pÚblicos (3d) junta· 
mente com outras transferências 
a beneficiários particulares. Os 
subsídios aos preços (item 4) 

subdividem-se em pagamentos a 
emprêsas pÚblicas e pagamentos 
a emprêsas privadas, sendo que 
os subsidios dados às primeiras 
aparecerão novamente no capí· 
tulo de receitas das "Contas to· 
talizadas das emprêsas públi· 
cas". (16) Os auxilios dados a go
vernos estrangeiros aparecerão 
como despesas correntes (item 
7), enquanto que os subsidios re
cebidos do estrangeiro figuram 
na coluna de receitas do quadro 
"Situação consolidada da cai
xa". (17) 

No capítulo das receitas, faz· se 
uma distinção entre "Impostos 
diretos" e "Impostos indiretos". 
Ainda que para efeito da con
tabilidade nacional seja necessá-



ESTIWT. DO ORÇAMENTO E CLASSIF. DAS CONTAS l'ÚBL. 75 

rio o estabelecimento dessa dis· 
tmção entre o produto nacional 
bruto aos preços de mercado e 
o produto nacional bruto ao 
custo dos fatôres, reconhece·se 
que a subdivisão dos impostos 
nestas duas categorias é arbi
trária. O critério adotado na 
classificação de um impôsto 
como "direto" ou "indireto" va· 
riarà de um país para outro, 
segundo a natureza e a incidên
cia dos impostos a serem clas
sificados. Por êste motivo, a 
classificação feita no quadro 
(item 11) indica melhor o grau 
de clareza que é possível con
seguir-se ao ser estabelecida a 
discriminação dos impostos que 
constituem um modêlo de clas
sificação exata. Embora as re
ceitas tributárias se apresen
tem suficientemente discrimina
das, será possível agrupá-las 
sempre segundo o ponto de vista 
do especialista em análise eco
nômica. 

As receitas procedentes da tri
butação sôbre o capital e dos 
impostos sôbre as transmissões 
causa mortis figuram nas re
ceitas de capital (item 22), ocor
rendo, nêsse caso, que a distin
ção entre impost.os pagos por 
meio de receitas correntes e por 
meio das contas de capital tam-

!J(~m é algo arbitrário. Pressu
põ:~-se que uma parte do imo 
pôsto sôbre a renda, arrecada
da sobretudo entre os grupos de 
rendas mais elevadas, procede 
mais de recursos que de outro 
modo seriam economizados do 
que de rendimentos que de 
outra maneira seriam utilizados 
no consumo. Por outro lado, os 
tributos sôbre o capital podem 
ser pagos, até certo ponto, com 
as receitas correntes, de confor
midade com a alíquota do im
pôsto e o prazo em que possam 
ser saldados. O tributo sôbre o 
capital criado pela Itália, após 
a Segunda Guerra Mundial, po
dia ser pago parceladamente 
durante seis anos, beneficiando, 
assim, um setor dos contribuin
tes para os quais esta concessão 
significou que o tributo podia 
ser pago com as receitas cor
rentes, e, em parte, serviu para 
restringir as despesas do con
sumo privado. Ao contrário, al
guns tributos classificados entre 
os que podem ser pagos com 
as rendas podem em reali
dade s'er pagos através do ca
pital particular, não sendo poso 
sível, porém, na prática, sepa
rar com exatidão estas cate
gorias. 
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o slIjlf)rat 1íl total elos mono· 
pólios físea!s figura no jtpm 12. 
Como parte dos lucros dêsses 
monopólios pode ser considera
da como receitas fiscais, incor
pora-se um segundo total no 
qual são incluídas as receitas fis
cais com os lucros dos mono
pólios. 

O excedente de lucros das em
prêsas pÚblicas - item 13 -
incluído nas receitas correntes, 
deveria ser calculado segundo 
os métodos da contabilidade co
mercial, isto é, depois de dedu
zidos os juros sôbre o capital 
adiantado pela Tesouraria. Nes
ta conta seriam incluídos os ju
ros sôbre o capital investido pelo 
Tesouro nas emprêsas públicas, 
bem como os adiantamentos pe
riódicos recebidos do mesmo_ 

D) OPERAÇÕES DE CAPITAL 

Nâo ohstantp. nem os adianta· 
mentos prõpríamente ditos nem 
os reembolsos aparecerão na 
conta d'e operações correntes. 
Assim, os lucros aparecerão uma 
vez deduzidos os juros (item 
13 a) e as receitas do Tesouro 
referentes aos mesmos figura
rão como um item separado no 
capítulo de receitas. (18) No item 
13, "Lucros excedentes", só ha
verá, todavia, uma soma global, 
quando os lucros propriamente 
ditos e os juros não forem bem 
separados. Finalmente, os de
monstrativos de contas serão 
preparados separadamente, con
forme aparece na parte B, e in
dicarão a maneira pela qual os 
resultados líquidos se relaciona
ram com as operações brutas das 
referidas emprêsas. 

A conta de capital, descrita na pendências oficiais serão elimi
parte A, representa as operações nadas nessa consolidação_ 
consolidadas de capital do govêr_ \ A conta de capital será orga
no central propriamente dito, nizada de forma a permitir que 
bem como as das emprêsas pú- as receitas e as despesas totais 
blicas e dos fundos especiais co~ estejam sempre equilibradas_ 
destinação própria. Portanto, tôt f::ste equilibrio poderá ser obti
das as transferências entre de-;~.do incluindo-se o produto dos 

(18) Ver 13 b. 
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empréstimos nas receitas de ca
pital e permitindo·se que oca· 
pítulo das despesas do orçamen· 
to de capital inclua sômente 
aquêles pagamentos que criam 
ativos novos ou servem para a 
aquisição de ativos já existentes. 
Nessa demonstração, o aumento 
da divida resultante dessas des· 
pesas ficará compensado pelo 
aumento do ativo. Não obstante, 
a obtenção de um quadro mais 
claro dos resultados finais de tô
das as operaçÕ'es governamentais 
pode ser conseguida excluindo-se 
das receitas de capital o produ
to de empréstimos, e das despe
sas de capital as somas destina
das à amortização da dívida, 
assim como as variações na si
tuação dos sald'Js de caixa. Dêsse 
modo, devido ao aumento do ati
vo que o acompanha, o saldo 
da conta de capital não se de
nomina deficit, nem superavit, 
mas apenas excesso das despe
sas de capital sôbre as receitas. 
:J;:ste saldo, junto com o supera' 
vit ou o deficit da conta de ope
rações correntes, deverá indicar 
o resultado financeiro geral de 
tôdas as operações do govêrno 
central. Essa apresentação da 
conta dt> ('apital requer, todavia, 

um demonstrativo adicional de· 
nominado "Situação consolidada 
da caixa", que mostrará: 1) os 
empréstimos totais liquidos obti
dos ou a amortização liquida da 
divida, 2) os efeitos das opera
ções monetárias, inclusive os lu
cros ou perdas, por assenhorea
gem (18) e revalorização do ouro 
ou divisas estrangeiras, e 3) sub
sídios recebidos do estrangeiro. 

As despesas de capital compre
enderão, sob o titulo de investi
mentos brutos, todos os paga
mentos que produzem novos ati
vos reais, inclusive as despesas 
de conservação e reparo. No tí
tulo "transferências ao capital 
privado" serão incluídos os "in
vestimentos financeiros", tais 
como a compra de valores e de 
ativo real já existente; em su
ma, aquelas despesas que não 
contl'ibuem para a criação de 
ativos novos mas que consistem 
simplesmente em transferências 
da propriedade de ativos já exis
tentes. No capítulo das receitas 
da conta de capital figurarão os 
impostos redutores do capital 
privado, porém não das rendas 
dos particulares_ Nêles estão 
!'ompl't>f'lldidos os 11'ihuto~ sôhre 
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o capital e outras transferências 
das contas de capital, tais como 
as receitas da venda de ativos 

reais em poder do govêrno. 
Os investimentos brutos, con· 

forme foram definidos, incluem 
a formação total do ativo real, 
seja ou não produtor de receio 
tas. ~ste método talvez não seja 
considerado satisfatório em to· 
dos os casos, porque faz com 
que itens como construção e con· 
servação de estradas, que em 
muitos países se classificam 
como despesas correntes, passem 
a figurar entre as despesas de 
capital. Para fins administrati
vos, lógico seria incluir estas 
despesas de capital não produto· 
ras de receitas juntamente com 
outras despesas civis correntes 
do Estado. Por outro lado, com 
o objetivo de analisar a impor
tância econômica das atividades 
do govêrno, será de grande con
veniência a inclusão dêsses in
vestimentos nas despesas de ca· 
pital. Na Suécia, por exemplo, 
chegou·se a uma solução compli
cada para êsse dilema, com a 
inclusão no orçamento de capi· 

tal das despesas de investimen· 
tos, sem levar em conta sua na· 
tureza, com exceção das rodo
vias, cobrindo-se, porém, a par· 
te não produtora de receitas dos 
investimentos imobiliários com 
recursos das despesas correntes, 
mediante cancelamentos imedia· 
tos. f.:sse método foi adotado no 
quadro anterior, onde a depre· 
ciação dos investimentos não 
produtores de receitas aparece 
primeiro como item 8 das des· 
pesas correntes, e logo passa 
para o capitulo das receitas da 
conta de capital (item 21 b). Por 
sua vez, a parte da depreciação 
prevista nas despesas correntes 
das emprêsas públicas - inves· 
timentos produtores de receitas 
-- figura no item 21 a. Esta 
última soma será igual ao crédi· 
to total para depreciação cons· 
tante nas contas de operações ou 
de receitas das emprêsas (item 
42) que hajam calculado seus 
lucros excedentes, os quais apa
recerüo nas receitas correntes 
das contas consolidadas <itens 
13 e 49), depois d'e incluírem as 
reservas para a depreciação pm 
suas despesas. 

E) OUTROS DE: .. 110NSTRATIVOS }cIN ANCEmos 

1\,; dt·spesas e as rereitas to
i ais que aparecem 110S "resulta-

dos financdl'os gel'ub" Loram 
ajusiadas por meio da dedução 
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das transferências entre F conta 
de operações correntes e a de 
capital, pois de outra maneira 
exagerar-se-ia o nível de recei
tas e despesas, apareC'2ndo o sal
do resultante dessa operação no 
item 27. 

Por sua vez, o quadro da "si
tuação consolidada da Caixa" de
verã indicar a forma exata em 
que foi utilizado um saldo posi
tivo disponível ou cobriu-se um 
saldo negativo. (20) 

o quadro B ilustra um possí
vel método de totalizar determi· 
nados tipos de emprêsas públi
cas, dividindo-se as contas numa 
parte comercial e numa parte de 
lucros e perdas. Essa divisão ofe
rece a vantagem de indicar se
paradamente os resultados das 
operações semelhantes à.s reali
zadas nos negócios privados, sem 
referência à relação existente 
entre as emprêsas públicas e a 
Tesouraria. A conta de lucros e 
perdas combina os resultados 
das atividades comerciais com 
os das atividades "financeiras", 
tais como juros recebidos e pa
gos e contribuições do Tesouro. 

(20) It em 27. 

Os tipos de contas que apa
recem nos demonstrativos B (I) 

e B (II) serão de grande utili
dade para as emprêsas públicas 
cuja principal atividade diga res
peito à compra e venda de mer
cadorias ou à produção de bens 
e serviços. Essas contas não se 
adaptam fàcilmente às emprê
sas de financiamento destinadas 
principalmente a conceder ou ga
rantir empréstimos para o setor 
privado da economia. Quando 
S'e tratar dessas emprêsas, é ne
cessãrio preparar uma demons
tração que indique a situação fi
nanceira tanto das operações 
correntes como das de capital, ao 
começar e terminar o exercicio. 
Não houve a preocupação de 
preparar tal demonstração, pois 
isto exigiria uma série de contas 
complexas que estão fora do 
alcance dêste estudo. Não obs
tante, pode-se dizer que os em
préstimos líquidos concedidos du
rante o exercicio financeiro do 
govêrno central e de suas emprê
sas ao setor privado da economia 
podem ser calculados mediante 
os itens que aparecem no qua
dro A (IIJ. Os itens 18 b e 
18 c mostram as despesas to-
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tais para a aquisição de valores 
do setor privado e os emprésti
mos a êle feito; os itens 22 d 
c 22 e corr2spondem a vendas 
de valores privados e reembol
sos de empréstimos. Por conse
guinte, a diferença entre êstes 
dois pares de itens indicará a 
atividade creditícia líquida. 

No "demonstrativo da divida 
pública" (parte C, 1) é indispen
sável a existência de dados sô
bre as quantidades brutas e lí
quidas por receb2r, isto é, depois 
de deduzidas as obrigações entre 
órgãos oficiais. Em princípio, as 
alterações na divida pública lí
quida deverão ser iguais aos em
préstimos líquidos, tal como apa
recem no demonstrativo "situa
ção consolidada da Caixa". Po
dem surgir discrepâncias como 
resultado da aceitação ou repú
dio das dívidas pelos governos 
nacionais, tais como a inclusão 
na divida pública dos encargos 
aceitos como resultado das ne
gociações para a liquidação das 
contas de empréstimos e arren
damentos, do repúdio das dividas 
inter governamentais da Primei
ra Guerra Mundial, de aumen
tos nos juros acumulados em 
I'Í.t','ulctc;t,o, t,lI elC' lJLllUaçr,(-·; Iilt 

taxa de câmbio utilizada na COll-

versão das quantidades penden
tes em divisas estrangeiras para 
o equivalente em moeda nacio
nal. As comissões e os descon
tos poderão ser considerados 
como outra fonte de discrepân
cia, a menos que as despesas 
dêsses itens sejam incluídas no 
serviço dos juros totais, confor
me o item 2, 

No demonstrativo da "divida 
ativa do govêrno", as contas são 
divididas de acôrdo com a pro
priedade. Ao se analisarem os 
efeitos econômicos das operações 
de crédito do govêrno, é de espp
cial importáncia a indicação das 
alterações ocorridas na quanti
dade de títulos da dívida pública 
em poder do Banco Central, dos 
bancos comerciais, de particula
res e de sociedades. Só os Esta
dos Unidos dispõem atualmente 
de uma classificação tão com
pleta da divida pública. 

A classificação de contas su
geridas representa, sob alguns 
aspectos, uma ampliação das 
contas utilizadas no questioná
rio sôbre finanças públicas dis
tribuído pela Divisão Financeira 
C]O Departamento de Assuntos 
ECOllúmicos, em colaboração 
('um a Divis:w de Estatística do 
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Fundo Monetário Internacional. 
Mediante êste questionário, pro· 
curou-se obter dados anuais e 
mensais dos diferentes governos, 
que indiquem o efeito das suas 
operações financeiras sôbre o 
conjunto da economia. 

No questionário, pede-se que 
tôdas as contas relativas ao go
vêrno central e a seus diferen
tes departamentos, repartições, 
órgãos, emprêsas e outras uni
dades, se consolidem num s6 de
monstrativo. Quando se tratar, 
todavia, de contas das emprêsas 
públicas que se dedicam princi
palmente à compra e venda de 
mercadorias e serviços, ou das 
contas de qualquer banco ofi
cial, no demonstrativo consoli
dado das receitas e despesas s6 
se incluem os pagamentos liqui
dos totais entre essas entidades 
e o govêrno central. Os resulta
dos das operações monetárias, 
tais como emissões l1quidas, lu
cros pela depreciação ou perda 
pela revalorização da moeda, 
não devem ser incluldos nas re
ceitas e despesas. Tampouco se
rão incluldos o produto de em
préstimos obtidos ou as quan· 

tias despendidas com a amorti· 
zação da dívida. O saldo liquido 
entre as receitas e despesas 
assim obtido deve dar uma indi· 
cação aproximada do aumento 
ou diminuição das disponibilida
des totais em dinheiro, resul
tantes das operações financeiras 
do Estado. No questionário há 
outras colunas para facilitar a 
obtenção de dados sôbre as va
riações na situação de caixa do 
govêrno e na dIvida pública. 

O detalhe mais completo das 
contas descritas, que vai além 
do questionário sôbre as finan
ças públicas, é a Classificação 
para apresentar a relaçã() entre 
as atividades governamentais e 
a renda e o capital privados. 
Por outro lado, o sistema de con
tas descrito não revela tôda a 
série de dados necessários para 
um sistema de contabilidade da 
renda nacional, pois não esta
belece distinção entre os setores 
aos quais se fazem os pagamen
tos do govêrno e os setores dos 
quais procedem as receitas do 
govêrno, isto é, consumidores, 
atividades industriais e comer· 
ciais, internacional, etc. 



APÊNDICES RELATIVOS A DIVERSOS P AtSES 

NOTA INTRODUTÓRIA 

Os apêndices seguintes mos
tram as principais caracteristi
cas dos sistemas orçamentãrios 
da Itãlia, Suécia, Estados Uni
dos e União das Repúblicas So
cialistas Soviéticas. 

A Itãlia oferece um exemplo 
interessante do carãter amplo 
e sumamente variado das ativi
dades públicas, as quais, toda
via, não se mostram plenamen
te na contabilidade do govêrno 
central. As dificuldades para o 
estabelecimento da linha divisó
ria entre o setor pÚblico e o 
privado são objeto de um exa
me minucioso especial. 

A Suécia possui duplo sistema 
orçamentãrio, perfeitamente es
truturado e lógico, embora em
pregue em forma um tanto com
plexa as disposições relativas à 
depreciação. 

A inclusão dos Estados Uni
dos deve·se à inter-relação inte-

ressante que oferece entre as 
instituições de previdência so
cial e as operações do govêrno 
central, bem como pelos diferen
tes tipos de organização das em
prêsas públicas e sua integra
ção no orçamento do govêrno 
central, aspectos que merecem, 
portanto, um estudo cuidadoso. 

O orçamento russo constitui 
o melhor exemplo existente de 
um sistema em funcionamento 
numa economia baseada na pro
priedade pública dos meios de 
produção. A peculiar importân
cia econômica do orçamento nu
ma economia dessa natureza, 
bem como a peculiar importân
cia do impôsto sôbre o movi
mento comercial e sôbre os lu
cros das emprêsas públicas cons
tituem os temas de estudo mais 
importantes dêste capitulo. 

Em geral, tem-se procurado 
analisar os diferentes sistemas 
orçamentários se~undo a natu-
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reza dos problemas apresentados 
no estudo precedente. Uma rigi· 
da uniformidade na apresenta· 
ção das estruturas orçamentâ· 
rias de cada pais limitaria, po-

rém, a posIlb1lidade de prestar· 

-se plena atenção às caracterís

ticas diferenciadoras de cada 

sistema em particular. 

ITÁLIA 

INTRODUÇÃO: o SETOR P(TBLICO DA ECoNOMIA E A CONTABILIDADE NACIONAL 

A intervenção do govêrno cen
tral na economia nacional da 
Itália, como em muitos outros 
países, fêz-se dia a dia mais 
importante, à medida que assu
mia aquêle maiores responsabi
lidades nos campos econômico 
e social. 

o ritmo de crescimento do se
tor público na Itália acelerou
-se notàvelmente durante o pe
ríodo compreendido entre as 
duas guerras e especialmente 
em principios da década de 1930. 
Nessa época, o Govêrno adquiriu 
dos principais bancos comerciais 
as ações das emprêsas indus
triais paralisadas pela depres
são. ~ste processo continuou, du
rante a década precedente à 
guerra, à medida que o Govêrno, 
ao intensificar seus programas 
de autarquização econômica, au· 

mentava sua participação nas 
indústrias quase nacionalizadas 
e criava organismos, com dife
rentes graus de autonomia fren
te à administração central, para 
a exploração dos recursos natu
rais e para a expansão da in
dústria pesada, das construções 
navais e da produção bélica. 

A falta de elementos suficien
tes impede a elaboração de um 
quadro completo da participação 
do Estado na economia nacional. 
Não obstante, dados publicados 
em um relatório da Administra
ção de Cooperação Econômica 
dos Estados Unidos (21) poderão 
servir para esboçar a natureza 
e a medida da participação do 
Govêrno nas atividades eco
nômicas. 

o Govêrno está em condições 
de controlar, direta ou indire-

(ltl) European Recov6rY Program, ltalll. Oountrll 8tudy (WashIngton. D. C .• 
fevereiro 1949). P. 39. 
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tamente, os serviços de trans· 
porte ferroviário, uma parte 
considerável dos transportes rOr 
doviários, o tráfego marItimo de 
passageiros e outros serviços pú· 
blicos, como telefones, telégrafos 
e radiodifusão. Controla 23 % 
da produção nacional de energia 
elétrica, quase tôda a produção 
de antracita, 2/3 da produção 
mineral de ferro e de mercúrio, 
e uma grande parte da produção 
de outros metais não ferrosos. 
Todos os altos fornos do paIs 
e aproximadamente a metade da 
capacidade das acIarias são con· 
troladas pelo Govêrno. No que 
concerne à maquinaria e equipa· 
mento industrial, as fábricas 
controladas pelo Estado abran· 
gem 1/3 da produção de aviOes, 
motores Diesel, e de equipamen· 
to eletrônico. Em conjunto, as 
indústrias de engenharia e cons· 
trução de máquinas controladas 
pelo Estado empregam 100.000 
trabalhadores e abrangem 1/3 da 
produção das fábricas médias e 
grandes, dedicadas a estas ati· 
vidades. (22) 

No setor bancário, as organi. 
zações controladas pelo Estado 
administravam, em 1945, (23) 79% 
do total dos depósitos, através 
de instituições oficiais, como as 
chamadas Instituti di credito di 
dmtto pubbUco (instituições de 
crédito de direito público), Oasse 
di risparmio (Caixas econômi
cas), e Oasse postali (Caixas 
econômicas postais), ou median
te bancos, denominados "bancos 
de interêsse nacional", nos quais 
o Estado possui no minimo 80 % 
e no máximo 96 % do capital. 

No campo social, registrou-se 
um crescimento paralelo nos ser. 
viços de previdência e assistên· 
cia social do Estado. Em 1948, 
as contribuições para os diver
sos programas de previdência 
social, excluindo-se os créditos 
consignados no orçamento geral, 
ascenderam a 341. 000.000.000 de 
liras, ou seja, mais de 1/3 do 
total das receitas do orçamento 
para o exercido financ~iro de 
194849. O total de beneficios pa
gos atingiu quase 340.000.000.000 
de liras, o que representa, ap.o-

(22) Os dados do relatório acima mencionado referem-se a 1948 e não IE' 

alteraram pl'átlcarnente durante os diUrno!! an08. 

(23) Ministero per la Constltuente. Rapporto ãella CommisBione l!Jconotwica, 
IV - Credito de ABsicurazione, Parte I, 1946, p. 337. 
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ximadamente, 22 % das despesas 
orçamentárias para o mesmo 
exercido. (24) 

A participação do Estado na 
economia durante o periodo com
preendido entre as duas guerras 
efetuou-se, em geral, mediante 
o estabelecimento de um grande 
número de organismos públicos 
(lU "quase-públicos", comumente 
chamados enti parastatali (enti
dades paraestatais). (25) Estas 
entidades incluíam as emprêsas 
de caráter puramente comercial, 
como os bancos, por exemplo, e 
as de prestação de serviços so
ciais, como instituições de seguro 
secial e juntas de assistência pú
blica. 

As "entidades paraestatais" 
diferem das antigas emprêsas 
públicas (ferrovias, serviços pos
tais, etc.), por não estarem su
jeitas ao contrôle orçamentário 
direto da administração central. 
Suas contas não fazem parte do 

orçamento geral. Conseqüente· 
mente, a estrutura do orçamento 
geral italiano mudou muito pou· 
co desde os primórdios dêste 
século. 

o orçamento geral compreen
de as receitas e despesas do go· 
vêrno central tomadas em seus 
valores brutos, mais os resulta
dos liquidos das operações das 
emprêsas de propriedade exclu
siva do Estado, administradas 
por "órgãos autônomos" sob a 
supervisão direta dos vários mi
nistérios. 

No que diz respeito às "em· 
prêsas paraestatais", o orçamen
to geral registra unicamente 
certas operações de capital, 
como, por exemplo, empréstimos 
e adiantamentos do Tesouro, 
contribuições para seus fundos 
de dotações e seu reembôlso, 
bem como o pagamento de juros 
acumulados pelo Tesouro como 
resultado dessas operações. O 

(24) Mlnlstero deI Tesoro. Rela.rione Generale //'Una 8itua.none Economica dei 
Pae86 (Roma. janeiro de 1950). p. 'in. 

(25) As entidades "paraestatais" (enti parastataU) recebem no Brasil a de
nominação de autarquias, Isto é. possuem direQio própria e recursos pró
prios. são pessoas Jurfdlcas de direito pllbllco e fazem parte da admi
nistração descentralizada do Estado. Dentro do nosso sistema de autar
quias estão ela,; assim classificadas: Emprêsas autárquicas (Industriais. 
comerciais e financeiras); Autarquias admlni."trativa.: Autarquias para
fiscais (Institutos). (N. do T_). 
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orçamento geral inclui aInda a 
parte dos lucros - no caso de 
emprêsas comerciais - que ve· 
nham a caber ao Estado na sua 
qualidade de acionista ou, em 
certos casos, o residuo dos lu· 
cros líquidos, depois de atendi· 
das diversas necessidades, tais 
como a constituição de "fundos 
de reserva de contingência", 
"fundos de investimentos" (in· 
dependentes das reservas para 
a depreciação), fundos especiais 
destinados às atividades de bem· 
-estar das próprias instituições, 
ou as contribuições para as ins· 
tituições de bem·estar público. 
No caso das instituições de se· 
guro social, o orçamento regis· 
tra unicamente a contribuição 
do Estado para os seus diversos 
programas. 

A necessidade de conciliar de 
forma precisa as contas das "en· 
tidades paraestatais" com o oro 
çamento geral foi reconhecida 
em um relatório da Comissão 
Econômica da Assembléia Cons· 
tituinte, em 1946. (26) Não obs· 
tante, parece que pouco se pro· 
grediu nêste sentido durante os 

últimos anos. O Govêrno por và~ 
rias vêzes teve que fazer frente 
à tarefa mais urgente de reorga
nizar sua própria estrutura fi
nanceira e administrativa, desoI'. 
ganizada quase por completo nos 
dois anos de guerra que pade· 
ceu o território italiano. 

Nos primeiros anos deu-se aI· 
guma atenção ao problema da 
consolidação das contas, embo
ra se tenha dado ênfase princi
palmente à publicidade. Em 1939, 
a lei exigia que as contas de 
tôdas as instituições públicas 
fôssem apresentadas juntamen
te com o orçamento geral. (27) 

Porém, em 1942, a lei foi mo
dificada, a fim de permitir que 
diversas instituições apresentas
sem suas contas independente· 
mente do orçamento geral, pois 
em muitos casos seu periodo de 
contabilização não coincidia com 
o govêrno central. (28) 

A descrição da estrutura orça· 
mentária italiana, apres'entada a 
seguir, diz respeito principalmen
te à contabilidade do Govêrno 
central. Todavia, dada a impor
tância das "entidades paraesta-

(26) Mlnistero per la Constituente. Rapporto della Commi8IJicme Economica, 
V - Finanlla, Parte I, pp. 82-88. 

(27) Decreto Real n.· 720, 6 de abril de 1939. 
(28) Decreto Real n. o 442, 30 d. março d. 1942 
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tais", foi incluída também uma 
breve análise de sua condição 
jurídica e de suas relações fi
nanceiras com o govêrno cen
tral. 

Os diversos temas desta aná
lise foram grupados sob os se
guintes titulos: 

I. EMPR~AS PÚBLICAS 

Tipos de emprêsas 

Como se observou anterior
mente, há dois tipos de emprê
sas públicas, a saber, aquelas 
de posse e administração exclu
siva do Estado - emprêsas pú
blicas financeiramente integra
das - e as chamadas "entidades 
paraestatais". As primeiras, em 
comparação com os departamen
tos governamentais puramente 
administrativos, gozam de certa 
autonomia e formam parte inte
grante da estrutura do govêrno 
eentral, funcionando sob o con
trôle direto dos diversos minis
térios. 

As "emprêsas paraestatais", 
pelo contrário, gozam de uma 
condIção jUridica diferente, isto 
é, alio enti di diritto pubblico 
(pessoas jurídicas de dIreito pú
blico) e, como tais, estão Isen
tas do oontrOle orçamentárIo 
exercido sôbre os departamentos 

I. Emprêsas públicas; 

lI. Instituições de previdên
cia social; 

lII. Normas para a classifi
cação; 

IV. Métodos de apresentação 
de relatórios financeiros. 

administrativos. As "emprêsas 
paraestatais", todavia, estão su
jeitas a diferentes graus de fis
calização do govêrno central, 
exercida constantemente por 
meio de altos funcionários das 
diversas repartições governa
mentais, nomeados para integrar 
suas juntas administrativas. 

Em geral, seus fondi di dota
zione (fundos de capital) origi
nais foram subscritos pelo Go
vêrno ou por outras instituições 
públicas com condição jurídica 
análoga, ou por ambos ao mes
mo tempo, como, por exemplo, a 
Cassa depositi e prestiti (Fundo 
de depósitos e empréstimos), que 
administra organizações como as 
caixas econômicas postais e as 
instituições de seguro social. 

Pode-se ter uma idéIa aproxi
mada da amplitude das ativida
des e servIços realizados pelas 
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referidas entidades, mediante a 
enumeração de algumas dentre 
as principais e de suas respecti
vas funções: 

a) Emprêsas industriais: 

Azienda Carboni ltaZiani 
ACAI - (Administração do 
Carvão Italiano); 

Azienda Ligniti Italiane - ALI 
- (Administração da Linhita 
Italiana) ; 

Azienda Minerali Metallici lta
liani - AMMI - (Adminis
tração dos Minerais Metálicos 
Italianos) . 

b) Autarquias financeiras: 

Banca d'ltaZia (Banco Central); 
Istituti di credito di diritto pub· 

blico (compreende cinco dos 
bancos comerciais mais impor
tantes) ; 

Casse di risparmio (caixas eco
nômicas) ; 

Oasse postali (caixas econômi
cas postais); 

Instituições de crédito a longo 
e médio prazo (inclusive o 
I stituto Mobiliare Italiano e 
outras três organizações espe
cializadas no financiamento a 
longo prazo das emprêsas in-

dustriais, das emprêsas de ser
viços de utilidade púbHca e de 
execução de obras públicas); 

Istituto per la Ricostruzione In
dustriale - IRI - (Instituto 
para a Reconstrução Indus
trial). 

Para que seja completa, uma 
descrição da estrutura orçamen
tária italiana deve incluir uma 
análise da relação existente en
tre as contas de tôdas as ins
tituições públicas subsidiárias e 
o orçamento geral, bem como a 
relação complexa resultante das 
operações dêsses organismos en
tre si. Uma descrição de tal na
tureza, no entanto, está fora do 
alcance dêste trabalho. Entre
tanto, a fim de mencionar al
gumas dessas relações, se fará 
a seguir uma breve exposição 
sôbre as emprêsas públicas fi
nanceiramente integradas, sôbre 
o Instituto para a Reconstrução 
Industrial, - que é, talvez, a 
"entidade paraestatal" mais im
portante no campo econômico -
e sôbre as instituições de previ
dência social, que constituem o 
exemplo mais notável de "enti
dade paraestatal" no campo 
social. 

c) Emprêsas públicas finan· 
l!eiramente integradas. 
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São as seguintes as principais 
emprêsas de posse e administra· 
ção do Estado: 

Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato (Ferrovias do Es· 
tado) ; 

Amministracione dei Monopoli 
di Stato (Monopólio do Esta· 
do: tabaco, sal, fósforos eis· 
queiros, papel para cigarros); 

Amministra.zione delle Poste e 
dei Telegrafi (Administração 
de Correios e Telégrafos); 

Azienda di Stato per i Servizi 
Telefonici (Serviço de Telefo· 
nes); 

Azienda Naciona~e Autonoma 
delle Strade Estatali (Adminis. 
tração das estradas públicas). 

As instituições mencionadas 
estão estruturadas como "repar
tições autÔnomas" ou "adminis
trações", têm orçamentos sepa
rados, os quais são publicadOS 
como anexos do orçamento geral 
e aprovados pelo Parlamento ao 
mesmo tempo que aquêle. 

O objetivo do sistema de orça
mentos anexos é dar maior fle
xibilidade à administração das 
emprêsas públicas, permitindo-

-lhes adotar métodos de conta· 
bilidade semelhantes aos das em. 
prêsas comerciais, eximindo-as 
assim dos atravancadores con· 
trôles oficiais de gastos a que 
estão sujeitos os departamentos 
administrativos do Govêrno. To· 
davia, cumpre observar que o 
grau de contrôle exercido tanto 
pelo poder legislativo como pelo 
executivo sôbre as administra· 
ções autônomas varia considerà· 
velmente segundo a natureza de 
cada uma delas e as circunstân· 
cias do momento em que foram 
criadas. 

Os monopólios do tabaco e do 
sal, por exemplo, que constituem 
a fonte de renda tributâria mais 
importante do govêrno, (29) são 
administrados, na prâtica, como 
uma repartição do Ministério do 
Tesouro. Suas operações sofrem 
minucioso exame por parte do 
poder legislativo, pois afetam 
consideràvelmente as decisões 
relativas à tributação sôbre o 
tabaco e o sal, e, indiretamente, 
devido à sua importância como 
fonte de receitas, a pol1tica trio 
butâria em geral. 

(29) Em 1948-49 sua Importância subiu a quase 19 % do total das rendas tri
butárias. em lugar dos 15 % arrecadados em 1933-39. Ver a publicaCão do 
Departamento de Assuntos EconOmicos das Nações Unidas. PubUc I'm<mcll 
In!ormatwn Papers, ltalv, ST/ECA/SER.A/3. junho de 1960. p. 25. 
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A maior parte da contribui
ção dos monopólios do tabaco e 
do sal para o orçamento geral 
é determinada com base numa 
percentagem fixa das receitas 
brutas e lançada na contabilida
de orçamentária como rendas 
tributárias. O resto, ou seja, as 
receitas brutas menos as despe
sas brutas (inclusive as rendas 
tributárias consignadas no orça
mento) entram no orçamento ge
ral como "lucros liquidos indus
triais dos monopólios fiscais". 

As contas das emprêsas públi
cas são incorporadas ao orça
mento geral com base em valo
res "liquidos", isto é, o 8Upera
vit das operações figura no ca
pitulo das receitas do orçamen
to como lucros das emprêsas pú
blicas, e, por sua vez, o deficit 
correspondente é escriturado no 
capitulo das despesas como "con
tribuições para cobrir o deficit 
corrente". O orçamento geral 
assinala também as contribui
ções do Govêrno para atender 
às despesas extraordinárias de 

capital das emprêsas autônomas, 
como, por exemplo, a reparação 
e reposição de fábricas e de equi
pamento destruidos pela guerra. 
Por outro lado, as contribuições 
destinadas a atender às despe
sas ordinárias de capital assu
mem, normalmente, a forma de 
empréstimos e adiantamentos e 
figuram numa conta especial do 
orçamento sob o titulo de "mo
vimento de capital". 

Há, todavia, casos em que os 
subsídios concedidos pelo Govêr
no às emprêsas públicas apare
cem sob forma indireta. Assim 
ocorreu com os monopólios fis· 
cais nos anos seguintes à guerra, 
nos quais o Govêrno, recorren
do ao simples processo de dimi
nuir a proporção das receitas 
brutas normalmente consigna
das no orçamento geral como 
rendas tributárias, concedeu de 
fato aos monopólios subsidios 
indiretos. No projeto de orça
mento para 1949-50 êstes subsí
dios foram calculados em ..... 
12.650.000.000 de liras. (30) 

(ao) Minllltero dei Tesoro, Ragtoneria dello Btato, Protlf,«cme àello lIntrate /I 

Spello dello Btato per I'Bserct.io ,tt&4ft.riario 19_-10 (pollgraneo dello 
Stato: Roma llM9) pp. 19 e 54, lIota (a), ao p6 4a página. 
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INSTITUTO PARA. A RECONSTRUÇÃO INDUSTRIAL 

o I stituto per la RioostruZÍG· 
ne Industriale, conhecido geral
mente por "IRI", foi criado em 
1933, sob a forma de uma com· 
panhia de titulos públicos. No 
comêço, tinha uma dupla fina· 
lidade: a) encampar as ações e 
outras participações que os bano 
cos comerciais mais importantes 
possuiam nos diferentes ramos 
de atividade econômica parali· 
sados durante a depressão, e b) 

conceder ajuda financeira a lon
go prazo àquelas emprêsas que 
não possuiam garantias sufici
entes para obter créditos em 
condições estritamente comer
ciais, sendo esta última função 
mais tarde confiada, após uma 
reorganização, ao Istituto Mo
biUare Italiano. 

Durante os anos de 1930 a 
1940 e nos primeiros anos da 
guerra, o "IRI" converteu-se no 
instrumento mais importante da 
campanha de autarquização em
preendida pelo Govêrno no setor 
industrial. Em 1948, o "IRI" ha
via adquirido ações que lhe per-

mitiam controlar 25 % da pro· 
dução total de energia elétrica 
da Itália, as companhias de na
vegação (16 % da tonelagem to
tal), as companhias telefônicas 
que serviam a 57 % dos telefo· 
nes em uso, as emprêsas side
rúrgicas (ferro e aço) - per
fazendo 43 % da produção total 
desta indústria -, e as indús
trias de maquinaria, construções 
ID'2cânicas e navais, que varia
vam desde 80 % da produção to
tal de barcos de grande tonela· 
gem até 10 % da produção de 
veículos motorizados. O "IRI" 
possui, ainda, uma parte consi· 
derável das indústrias de mine· 
ração e de produtos quimicos, e 
controla instituições bancárias 
que administram 25 % dos depó' 
sitos totais do sistema bancário 
italiano. (31) 

A condição jurldica do Insti· 
tuto para a Reconstrução In· 
dustrial foi redefinida por um 
decreto promulgado em fevereiro 
de 1948, (32) (,) qual dotou tam· 
bém o "IRI" de um capital de 

(81) "IR!", RelCLflone deZ OOMil1Uo Ammmístrotwo, Bs~ 19.+8 (Roma 1949) 
p. 11. 

(32) Sttltuto deI! Iatituto per la Rico8truzione Indu8triaZe, Decreto LI'glslativo 
n.O 51, 12 de fevereiro de 1948, Gazzeta UflicíaZe (21-2-1948). 
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60.000.000.000 de liras, cuja 
maior parte foi já utilizada na 
cobertura do deficit de operações 
das indústrias de maquinaria e 
construções mecânicas que fun
cionam sob seu contrôle. (33) A 
nova lei dispunha também sô
bre a revisão parlamentar das 
atividades do Instituto, ao exi
gir a publicação de suas contas 
em forma de anexos às contas 
do govêrno central. 

o decreto dispunha que os lu
cros liquidos do Instituto deve
riam ser distribuidos na seguin
te forma: 

1) 20 % para o fundo de re
serva ordinário destinado 
a cobrir as futuras perdas 
de operação; 

2) 15 % para a formação pro
fissional do pessoal técni
co e administrativo do Ins
tituto e para o estabeleci
mento de centros de pes
quisas na administração 
de negócíos; 

3) 65 % para a devolução do 
fundo inicial de dotação e 
posteriores adiantamentos 
do Tesouro. 

Logo que o Instituto termine 
de pagar ao Tesouro suas divi
das, os 65 % dos lucros liqui
dos indicados no inciso 3 serão 
destinados à criação de um 
fundo extraordinário de reserva, 
a cuja aplicação final o decreto 
não faz menção especial. Se os 
prejuizos liquidos do Instituto 
'em um ano excederem o fundo 
ordinário de reserva, a dotação 
para cobrir os mesmos terá 
prioridade nos lucros futuros. 

o Instituto, da mesma forma 
que outras "entidades paraesta
tais" (v. g. IMI), possui tam
bém a faculdade de realizar ope
rações de crédito no mercado de 
capitais privados, mediante a 
emissão de titulos com o aval 
do Estado. 

Dada a condição juridica es
pecial do "IR!" frente ao go
vêrno central, condição que com· 
partilha, mutatis mutandis, com 
outras "entidades paraestatais", 
pode observar-se que o principio 
do "fundo único" sob contrôle di
reto do Tesouro central foi abo
lido. Isto, conseqüentemente, toro 
nou impossivel determinar, com 
base sômente no orçamento, a 
proporção da renda nacional que, 

(33) "IRI", Relasione dei OonaigUo, doc. clt., p. 25. 
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em determinado ano, é transle
rida ao govêrno central por tô
das as suas emprêsas e pela 
acumulação dos ativos lIquidos 
excedentes correspondentes às 
instituições de previdência so
cial. Ademais, antes de conta
bilizar a renda privada, é extre-

mamente dificil averIguar a re
distribuIção dos "lucros lIquidos" 
e das "poupanças liquidas" do 
setor privado, põsto que uma 
parte considerâvel é transferi
da para outras instituições pú
blicas, sob a forma de juros, di
videndos, contribuiçOes para fun
dos de bem-estar etc. 

li. INSTITUIÇÕES DE P'REVIDÊNCIA SocIAL 

Os serviços da previdência so
cial não constam também no 
orçamento geral, jâ que êste 
inclui unicamente as contribui
ções do govêrno aos seus dife
rentes programas. ~sses servi
ços foram instituidos em perio
dos distintos, e se desenvolveram 
com sistemas orçamentârios In
dependentes e com diversos 
graus de autonomIa frente à 
administração central. 

Em geral, os diferentes servi
ços, como as emprêsas comer· 
ciais "paraestatais", estão orga
nizados sob a forma de "entida
des de direito público" dotadas 
de condição juridica diferente e 
de autonomia administrativa. 
Em 1959, havia 15 instituições 
dessa natureza, algumas delas 

em processo de liquidação ou de 
fusão com as de maior Impor
tância. (34) Destas, as que se des
tacam por sua importância são 
as seguintes: 

a) Istituto NaziofUl.le della 
previden.m Sociale (Instituto Na
cional da Previdência Social) ; 

b) 18titUto Nazionale per 
l' A88icurazWne MaZattie (Institu
to Nacional do Seguro-Doença); 

c) 18tituto NaziofUl.Ze per 
l' A8sWurazione contra gli intor· 
tuni sul Lavoro (Instituto Na
cional de Seguro contra Aciden· 
tes do Trabalho). 

O Instituto Nacional da Pre· 
vidência Social administra os 
programas do seguro-velhice, in-

: ,\'1 

(84) AnnUGrio lU Btatt.tfoluJ dei L01Ioro, 19~ (Rassegna di Statl8Uche dei 
Lavoro: Rome 1949), p. 261. 



94 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

validez, pensões aoa sobreviven· 
tes, abrangendo quase todos Oi 

empregados remunerados, bem 
como determinadas categorias 
de trabalhadores por conta pró· 
pria. O pessoal das repartições 
públicas do govêrno central e 
municipal, e ainda o dos órgãos 
autônomos e certas categorias 
especiais de empregados do se
tor privado, tais como agentes 
comerciais, trabalhadores das 
emprêsas de diversões, etc., por 
exemplo, têm seu próprio fundo 
especial de seguro. O Ministério 
do Tesouro administra direta· 
mente certas instituições de se· 
guro para empregados públicos. 

Além dos serviços do seguro 
social que lhe são próprios, o 
Instituto Nacional da previdên· 
cia Social administra também, 
por conta do Govêrno, certos 
serviços de assistência pública, 
como, por exemplo, os serviços 
que não exigem dos beneficiá· 
rios o pagamento de uma con· 
tribuição direta ao Estado. Entre 
êsses, os mais importantes são 
os auxilios·familia e os auxilios 
a pessoas dependentes, para 
aquêles que cumprem o serviço 
militar obrigatório. 

Os empregadores, principal· 
mente, e, em grau menor, o Es· 
tado, contribuem para o finan· 
ciamento dos serviços de previ
dência social. (35) As contribui· 
ções do Govêrno s6 têm o ca
ráter permanente no caso de se
guros-velhice, invalidez e paga
mento de seguros aos sobrevi
ventes. As contribuições para o 
seguro-desemprêgo foram esta
belecidas por leis especiais e se 
aplicam unicamente às pensões 
para os desempregados, votadas 
pelo Parlamento à medida que 
se apresentam as necessidades. 
As contribuições para o desem
prêgo, tanto as de caráter per· 
manente como as de emergên
cia, figuram na contabilidade do 
orçamento do Ministério do Tra
balho e Previdência SOCial. 

O Ministério acima referido, 
do mesmo modo que o Ministério 
do Tesouro, tem a seu cargo a 
fiscalização geral das atividades 
das instituições de previdência. 
Essa fiscalização compreende a 
apresentação da contabilidade 
do seguro social a ambos os mio 
nistérios, não estando, todavia, 
obrigados a apresentar suas con· 
tas ao Parlamento. como sucede 

(35) Em 1948. as contribuições 110 govêrno para todos os serviçO/! ascenderam 
a menos de 6 % do total. Ver Mlnlstero del Telloro, Relazione Generale, 
p. 87. 
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com ai emprêsas p'Ó.bl1cas men· 
cionadas anteriormente. 

Cabe observar que a autono· 
mia das instituições de previdên· 
cia se limita à administração 
dos fundos em seu poder. As de· 
cisões de politica geral, no entan· 
to, capazes de afetar as taxas 
das contribuições e de benefi· 
cios, são estabelecidas mediante 
decreto do poder executivo, por 
iniciativa do Ministério do Tra· 
balho e Previdência Social, suo 
jeita esta, todavia, à prévia 
aprovação do Ministério do Te· 
souro. Corno na maioria dos ca· 
sos as contribuições para o se· 
guro social têm mais o carãter 
de impostos do que de prêmios 
de seguro, tem·se sustentado 
que o atual sistema escapa à 
competência do Parlamento em 
matéria de tributação. Por con· 
seguinte, alguns especialistas em 
finanças p'Ó.blicas sugeriram que 
os orçamentos das instituições 
de previdência fôssem apresen· 
tados ao Parlamento sob a for· 
ma de anexos ao orçamento ge· 
ralo (36) Isto se justificaria tam· 
bém pela maior importância que 
dia a dia vão adquirindo as re· 
feridas instituições como fonte 

de finanças públicAS e como ins· 
trumento auxiliar da politica fi· 
nanceira, cuja eficãcia depende 
do grau de coordenação com a 

politica orçamentãria geral. 
Inúmeras dificuldades impe· 

dem que a contabilidade do se· 
guro social mostre os efeitos das 
importantes relações existentes 
entre suas operações e as do 
govêrno central; essas dificul· 
dades se devem principalmente 
ao grande número de reparti· 
ções que administram os diver
sos serviços com diferentes graus 
de autonomia financeira e tam
bém ao fato de seus periodos 
contãbeis não coincidirem com 
o do govêrno central. 

Atualmente, o Govêrno estuda 
a adoção de um plano pr.epara· 
do em 1948 por uma Comissão 
Especial criada com o fim de 
unificar e melhorar progressi
vamente os serviços da previ
dência social. Convém notar, to
davia, que o novo plano não 
prevê a integração das contas 
do seguro social na do orçamen
to geral, nem a sua apresenta
ção como anexo a êste último 
para que sejam examinadas pelas 

(96) Ver G, Petrllll, "Le Statut tinancler des assuranc~s soc-iale~ eu Ita1i,,", 
Pl/,blfc Ft'lUl'llce, Vol. V, n.· 3, Amllterdam. 1950. 



96 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

câmaras legislativas. (37) Não 
obstante, foi dado um passo 
nêsse sentido quando, em ja· 
neiro de 1950, o Ministério do 
Tesouro, em um relatório geral 
sôbre a situação econômica do 
pais - anexo ao projeto de 
orçamento para 195().51 (38) -

publicou, pela primeira vez após 
a guerra, amplas informações sô
bre as atividades das institui
ções de previdência social. Essas 
informações, porém, se limita
ram a resumir estatisticamente 
as contribuições arrecadadas e 
os beneficios pagos em 1948, e 
a apresentar os resultados pro
visórios para 1949, mostrando ao 
mesmo tempo as contribuições 
totais previstas pelo orçamento 

IIl. NORMAS PAIRA A CLASSIFICAÇÃO 

Estrutura do O'I"QC1Imento 

o orçamento italiano, em sua 
forma atual, tem por principal 
objetivo servir como instrumen
to dos podêres legislativo e exe
cutivo no contrôle de tôdas as 
arrecadações e dispêndios de 
fundos públicos. A base primor
dial do sistema orçamentário é 
a unidade administrativa, no 

(87) 1MII. p. '(11. 

geral para os diversos serviços 
da previdência social. Não fo· 
ram feitos os cálculos orçamen· 
tários para 1950 nem apresen
tados os dados de forma a per
mitir que mostrassem as rela
ções das atividades financeiras 
das instituições de previdência 
com as da administração cen
tral nem com as das "emprêsas 
paraestatais". A êsse I"espeito, 
deve-se observar também que as 
instituições de previdência so
cial, do mesmo modo que o ser
viço de economias postais e as 
caixas econômicas, possuem ti
tulos da divida pública e ações 
da maioria das "emprêsas para
estatais". 

caso, o ministério. O fato de 
destacar a unidade administra
tiva como base do sistema está 
relacionado com a circunstância 
de que, pelo menos do ponto de 
vista jurídico, o orçamento não 
constitui um texto único. O orça
mento italiano compõe-se dos 
orçamentos de despesas dos di· 
versos ministérios, aprovados 
cada um dêles pelo Parlamento 

(38) 1M11., documento citado nl!. nota (4), ao pé da p. 118. 
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mediante uma lei distinta. A 
discussão parlamentar e a revi· 
são do orçamento em seu con· 
junto, todavia, são estabelecidas 
mediante a apresentação do oro 
çamento de despesas do Minis
tério do Tesouro, que inclui tam
bém a estimativa das receitas 
públicas. ~sse ministério apre
senta, ao mesmo tempo, uma 
"nota introdutória" com a aná
lise de tôdas as estimativas orça
mentárias comparadas com as 
do ano anterior, e quadros resu
midos que mostram as despesas 
totais classificadas mais por sua 
natureza ou por seu objeto do 
que por ministérios. 

A aprovação parlamentar das 
estimativas orçamentárias totais, 
na forma apresentada no orça· 
mento do Ministério do Tesouro, 
constitui implicitamente uma 
aprovação dos orçamentos de 
despesas de todos os ministérios. 
O requisito seguinte, isto é, a 
aprovação em s'2parado de cada 
um dêstes, por uma lei distinta, 
é uma formalidade legal des
tinada a assegurar maior con
trôle parlamentar sôbre as des
pesas dos diferentes ministérios, 
não significando a aprovação em 
separado que existam orçamen
tos distintos com fontes inde
pendentes de receitas. 

O orçamento aprovado não é, 
normalmente, publicado como 
um texto único. Aparece na Gaz· 
zeta UlficiaZe (Diário Oficial) 
em forma de leis especiais, à me
dida que os diferentes orçamen
tos ministeriais são aprovados. 
Os resumos totais do orçamento 
são publicados mensalmente nas 
Conti Riassuntivi deZ Tesoro 
(Contas Resumidas do Tesouro), 
que mostram as estimativas or
çamentárias aprovadas inicial· 
mente e os cálculos revistos com 
base nas consignações dos cré
ditos suplementares concedidos 
pelo Parlamento, ou de emendas 
orçamentárias efetuadas, dentro 
dos limites da lei, pelo Ministé
rio do Tesouro. 

Finalmente, os orçamentos de 
despesas dos diferentes ministé
rios incluem, também, os "orça
mento anexos" das emprêsas au
tárquicas sob sua fiscalização. 

CZassifica{:ão oos receitas e des· 
pesas.- categorias principais 

As receitas e despesas do orça
mento geral italiano classificam_ 
-se sob dois "titulos" gerais: 
"ordinária" e "extraordinária". 
Por sua vez, ambos os titulos 
se subdividem em duas "catego-
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rias": entrate e spese elfettive 
(receitas e despesas reais) e 
entrate .e spese per movimento 
di capitali (movimento de capi
tal). Esta última categoria figu
ra apenas como uma subclassi
ficação das "receitas e despesas 
extraordinárias" . 

A distinção entre receitas e 
despesas "ordinárias" e "extra
ordinárias" não é em realidade 
muito clara, pois em última ins
tância as autoridades encarre
gadas da classificação são as 
que decidem se as receitas e des
pesas referidas conservarão seu 
caráter indefinidamente no fu
turo. (39) O critério seguido nes
te caso é o de classificar como 
"ordinárias" as receitas proce
dentes de fontes permanentes e 
as despesas ocasionadas pelas 
atividades "normais" do govêr
no central, e como "extraordiná
rias" tÔdas as demais receitas e 
despesas. 

Alguns exemplos do último 
tipo de classificação, tomados 
da década passada, podem escla
recer o estabelecimento desta 
distinção, na prática. As "despe
sas extraordinárias" abrangeram 

tôdas as despesas excepcionais 
derivadas da guerra, como a re
construção geral, os subsidios 
concedidos às emprêsas do Es
tado e aos governos locais para 
cobrir o deficit corrente e re
parar os danos de guerra, os 
socorros e ajudas de urgência, 
os auxílios aos ex-combatentes 
e pensões de guerra, as indeni
zações por danos de guerra e os 
subsídios para estabilizar os pre
ços de certos produtos alimenti
cios essenciais. 

Por outro lado, as "reC'eitas 
extraordinárias" procedem, em 
grande parte, dos impostos de 
guerra e de após-guerra, tais 
como o impôsto sôbre os lucros 
extraordinários, as arrecadações 
de impostos extraordinários sô
bre o capital, e o impôsto sôbre 
os lucros obtidos em atividades 
politicas no regime fascista, etc. 
Incluem também a parte equi
valent'e em moeda nacional, 
como contrapartida das somas 
recebidas através de ajuda es
trangeira - ajuda provisória 
dos Estados Unidos e Progra
ma de Recuperação Européia -
na medida em que foram des
tinadas ao orçamento geral. 

(39) Ver Rappçrrto de/la Com'mis"il.t·Tl" ECQ'nomiça, Y. Flpllnza, p. «. 
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A distinção entre "receitas e 
despesas reais" e "movimento de 
capital" é mais precisa. As "re
ceitas e despesas reais" são 
aquelas que acarretam um au· 
mento ou diminuição do "ativo 
liquido" do Estado. Os "movi
mentos de capital" são as par
celas das receitas e despesas que 
registram simplesmente uma mu
dança na composição do ativo e 
passivo do Estado, sem produ
zir qualquer efeito na situação 
de seu capital liquido. 

Cumpre observar que o têrmo 
"ativo do Estado", empregado 
nesse sentido, tem um significa
do muito restrito. Na prâtica, 
só inclui os bens produtores de 
receitas e sob a administração 
direta do govêrno central, porém 
não o ativo produtor de receitas 
pertencentes às emprêsas públi
cas (ferrovias do Estado, cor
reios, etc.). O "ativo do Estado" 
inclui, ainda, como no caso do 
"ativo do Tesouro", documentos 
de crédito sôbre o ativo de em
prêsas públicas, "entidades para
estatais", administrações muni
cipais e emprêsas privadas, re
sultantes de empréstimo.> e adi
antamentos feitos pelo Tesouro, 
ou de contribuições reintegrâveis 
a seu capital. 

O exemplo seguinte pode ser
vir de esclarecimento ao concei
to especial de "ativo de Estado". 
Se o Govêrno concede aberta
mente um subsidio a uma em
prêsa pública, às ferrovias do 
Estado, por exemplo, para aten
der às suas despesas de capital, 
aquêle serã contabilizado como 
uma "despesa real", ainda que 
esta traga claramente um au
mento no ativo produtor de re
ceitas. Se uma contribuição para 
fins anâlogos assume a forma 
de um empréstimo ou adianta
mento reintegrãvel, serã conta
bilizada como uma "despesa" na 
conta de "movimento de capi
tal". Tal "despesa" se traduz em 
um aumento do ativo produtor 
de receitas do Estado, neste 
caso, empréstimos ou adianta
mentos que produzem juros. Por 
conseguinte, a categoria "movi
mento de capital" não tem por 
objetivo especificar tôdas as des
pesas relativas ao "ativo produ
tor de receitas". 

A êste respeito, é interessante 
notar a adoção de um conceito 
mais amplo do têrmo "ativo do 
Estado" nas chamadas "contas 
patrimoniais", nas quais se tem 
procurado calcular os efeitos to
tais das operações orçamentâ-
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rias e extra orçamentárias - Te· 
souro - sôbre o "ativo liquido" 
do Estado. Neste caso, o "ativo 
do Estado" compreende não so· 
mente os ativos produtores de 
receitas e sob o contrôle direto 
da administração central, mas 
também os ativos fixos das em· 
prêsas do Estado e a participa
ção do Govêrno nas "entidades 
paraestatais" - não em seus 
ativos reais - e nas emprêsas 
privadas. Tal conceito inclui, ain
da, os bens não produtores de re
ceitas, tais como o equipamento 
militar, os edificios e equipa
mentos das repartições públicas, 
e o patrimônio artistico e cien· 
tifico, porém não inclui os bens 
de diflcil avaliação, como as ro
dovias, por exemplo. 

:€ste último conceito de "ativo 
do Estado" destina-se unicamen
te a servir como instrumento 
contábil na garantia de um con
trôle adequado dos diversos de· 
partamentos sôbre a administra
ção do patrimônio do Estado, e 
não para analisar a "solidez fi
nanceira" das operações orça
mentárias. 

O processo seguido para har
monizar as operações orçamen· 
tárias e extra-orçamentárias com 
as variações registradas no ba-

BIBLIOTECA 

lanço patrimonial do Estado é 
extremamente complicado e não 
cabe aqui examiná-lo detalha· 
damente. No que diz respeito 
às operações orçamentárias, o 
processo consiste essencialmente 
em separar todos os itens de 
receitas e despesas - além da
quelas contabilizadas sob o ti
tulo "movimento de capital" -
que não ocasionam uma varia
ção liquida no ativo do Estado, 
tal como o define o amplo con
ceito de "balanço patrimonial do 
Estado", e em inclui-la num qua
dro especial de ajuste, como alte
raçõês no valor dos itens que o 
compõem. No exemplo dado aci
ma, a contribuição feita a uma 
emprêsa do Estado para despe. 
sas de capital, anteriormente 
classificada como "despesa real", 
será agora contabilizada nas 
contas patrimoniais como uma 
"partida de compensação". 

A supressão dessas receitas e 
despesas que se compensam no 
orçamento deixa o que se defi
ne como "receitas e despesas 
reais propriamente ditas", isto é, 
aquelas que produzem um au
mento ou diminuição real no va· 
101' do "ativo liquido" do Esta
do, segundo seu conceito mais 
amplo. A diferença entre as "re
ceitas reais" e as "despesas 

Fund:;ç:ào Getúlio Vargas 
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reais", como agora são denomi· 
nadas, tende a medir a altera
ção no "ativo liquido" do Esta
do, como conseqüência das ope
rações orçamentárias. Esta al
teração pode refletir-se no ba
lanço patrimonial do Estado, 
tanto como uma mudança no 
saldo de caixa quanto como uma 
variação no montante da dívi
da do Estado. 

É evidente que a avaliação do 
efeito das operações orçamentá
rias sôbre o "ativo liquido" do 
Estado deve ser considerada 
unicamente como uma prática 
contábil, que carece, por si 
só, de sentido econômico, (40) 

pelo fato de que a definição e 
a avaliação do ativo do Estado 
são necessàriamente arbitrárias. 

A análise da conceituação ita
liana de "ativo do Estado", neste 
momento, pode aparentar um 
caráter de digressão. No entan
to, mediante o exame dê5tes con
ceitos se pode esclarecer a na
tureza da distinção entre "recei
tas e despesas reais" e "movi
mento de capital". 

Além dos itens acima mencio
nados - compra e venda dos 

bens produtores de receitas, em
préstimos e adiantamentos, con
tribuições de capital e sua amor
tização --, o "movimento de ca
pital" compreende, entre outros 
itens importantes, as receitas 
provenientes da emissão de bô
nus a longo e a médio prazo e 
seu resgate, e a emissão e o 
recolhimento de moeda. :mste últi
mo item é relativamente de es
cassa importância; s6 abrange 
as cédulas de pequeno valor, que 
representam uma parte insigni
ficante do dinheiro em circula
ção. 

Classificação das receitas 

As "receitas ordinárias" clas
sificam-se, segundo sua fonte, 
em sete grupos principais: 1) 

rendas do patrimônio do Estado; 
2) lucros liquidos das empresas 
públicas; 3) impostos; 4) renda 
de serviços públicos de menor 
importância; reembolsos e de
voluções; 6) receitas e contribui
ções especiais; 7) rendas di
versas. 

o primeiro grupo compreende 
tôdas as receitas derivadas do 
"setor público", sob a forma de 

(40) Ver Arnaldo Marcantonlo. L'A~enda dello Btato (Milão: A. Gluttri. 
1950). PP. 369-371. 
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aluguds, taxas, juros e somas 
procedentes da venda de produ
tos ou serviços das chamadas 
"administrações patrimoniais", 
canais, estâncias hidrominerais 
e minas. O segundo grupo foi 
examinado no capitulo anterior. 
Os impostos se subdividem por 
sua vez nos seguintes titulos: 
impostos diretos, inclusive os im
postos sôbre a renda e sôbre as 
propriedades, impostos indiretos 
sôbre as transações, direitos aI· 
fandegârios e impostos indiretos 
sôbre o consumo, monopólios e 
receitas de loterias. 

A distinção entre os "impostos 
diretos" e as demais fontes de 
rendas tributârias, que em têr
mos gerais podem ser considera
das como "impostos indiretos", 
é puramente administrativa e 
não se baseia necessàriamente 
em critérios econômicos. A clas
sificação é, todavia, suficiente
mente especifica para que o es
pecialista de economia faça os 
ajustes necessârios. Na prâtica, 
contudo, sõmente o primeiro gru
po de "impostos indiretos", isto 
é, "os impostos sôbre as transa
ções", abrangem aquêles que 
para fins demasiado anaUticos 
podem ser classificados como imo 
postos diretos, isto é, impostos 

sôbre doações e heranças e aI· 
guns impostos de sêlo sôbre a 
transmissão de propriedades. 

Como se observou com res· 
peito às emprêsas públicas, as 
receitas dos monopólios fiscais 
(sal e tabaco) são anotadas na 
contabilidade orçamentâria sob 
dois titulos diferentes. A maior 
parte dessas receitas públicas 
é determinada com base numa 
percentagem fixa das receitas 
brutas derivadas das vendas, e 
entram no orçamento como uma 
"renda tributâria". A outra par· 
te figura como "lucros liquidos" 
dos monopólios e representa o 
residuo entre as receitas brutas 
e a soma prevista para gastos 
de exploração, inclusive a renda 
tributâria destinada ao orça
mento, devendo-se considerar 
essa distinção como puramente 
administrativa, e, na maioria 
dos casos, pareceria adequado, 
pois, considerar ambas as par· 
celas como impostos. 

As receitas de loterias são con· 
sideradas como impostos indire· 
tos sôbre o consumo, da mesma 
maneira que outros impostos Sô
bre diversões, figurando aquê
les em bruto no orçamento. Os 
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gastos correspondentes, por sua 
vez, aparecem no orçamento do 
Ministério das Finanças. 

f:ste ministério, que é o en· 
carregado da arrecadação das 
rendas, publica também, geral
mente como anexo às considera
ções do Ministro das Finan
ças (41) sôbre o orçamento, da
dos acêrca dos antecedentes das 
rendas tributárias, de maneira 
mais sistemática do que a exis
tente nas contas do orçamento_ 
As apreciações ministeriais tam
bém abrangem, de quando em 
quando, quadros suplementares 
que apresentam as rendas tri
butárias classificadas segundo 
sua base econômica. 

No quarto grupo de receitas, 
"renda dos serviços públicos de 
menor importância", figuram 
principalmente as taxas de ma
triculas escolares. as multas e 
outras receitas administrativas. 
Os "reembolsos" compreendem 
as contribuições feitas pelas di
versas emprêsas do Estado ou 
repartições públicas, ou por par
ticulares, para cobrir total ou 
parCialmente certas despesas pa
gas em seu nome pela adminis
tração central. 

As "receitas e contribuições es
peciais" compreendem principal
mente o produto da participação 
do Estado como acionista nos 
lucros das "emprêsas paraesta
tais" e certas contribuições cha
madas "contribuições especiais". 
que possuem o caráter de impos
tos e são arrecadadas geralmen
te como encargos adicionais 
(addizionali) sôbre as cotas 
ordinárias do impôsto de renda, 
destinadas a fins especiais de 
bem-estar social. assistência pú
blica, etc. 

No capitulo de "receitas diver
sas" figura uma grande varie
dade de itens, desde as somas 
procedentes das vendas de pro
dutos dos monopólios relativa
mente pouco importantes, tais 
como a sacarina, até a recupe
ração de créditos concedidos a 
funcionários públicos e agentes 
contábeis, e os impostos sôbre a 
venda de equipamento retirado 
de serviço. 

A classificação de "receita s 
extraordinárias" não segue um 
modêlo preciso, embora se tenha 
feito o possível para agrupá-las 
sob os mesmos titulos das "re-

(41) Ver Ministro delle Finanze. Di3corBi Pronunciati aI Ben.ato 6d alia Camera 
dei D9putatf, 31 de maio 8 5 de junho de 1949. 
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ceitas ordinãrias", e, dês se modo, 
os itens principais que aparecem 
nesta categoria nos orçamentos 
recentes foram mencionados no 
capítulo anterior. 

Classifica{;ão das despesas 

~. ': ('kmonstra.ções de contas 
resumidas constantes da nota 
preliminar do orçamento mos
tram as despesas classif!.cadas 
por ministérios e por função. 
Os programas suplementares de 
gastos por ministérios estabe
lece:n também uma divisão em 
"despesas de pessoal" e "despe
sas de serviços e encargos", in
cluindo nestas últimas a compra 
de material e utilização de ser
viços de particulares. 

A classificação por funç§.o 
aplica-se unicamente às "despe
sas reais" e nela é indicado o 
objetivo a que se destinam e, 
em alguns subtitulos, os grupos 
correspondentes e a natureza do 
beneficiãrio da despesa respecti
va. Antes da guerra, aparece
riam normalmente 16 funções 
principais, entre elas serviços 
públicos gerais, despesas milita
res, juros da divida púbHca, 
construção de ferrovias, educa
ção, etc. Durante a guerra, um 

dêstes grupos principais, intitu
lado "despesas excepcionais", 
chegou a constituir o irem mais 
importante, abrangendo tôdas 
as despesas relativas ao esfôrço 
de guerra. No periodo de após
-guerra, figuram neste item as 
mais variadas despesas destina
das aos programas de recons
trução e reabilitação, e aos ônus 
derivados do Tratado de Paz. 

Além das demonstrações de 
contas resumidas constantes do 
orçamento prôpriamente dito, 
publicam-se de quando em quan
do tabelas especiais, juntamente 
com os discursos parlamentares 
do Ministro do Tesouro. A clas
sificação empregada nestes qua
dros é anãloga à dos demonstra
tivos de contas do orçamento, 
havendo nos últimos anos a preo_ 
cupação de apresentar separada
mente nestes quadros tôdas as 
despesas destinadas a investi
mentos, ou as contribuições fei
tas ao "potencial econômico do 
pais" (spese per Z'incremento 
economico deZ paese). Tais gas
tos aparecem geralmente sob o 
titulo de "ônus de carãter pro
dutivo" e se referem, em sua 
maior parte, às despesas com 
obras públicas, construções fer
roviârias e serviços dos diver-
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sos ministérios de natureza eco· 
nômica (Agricultura, Transpor· 
tes e Comunicações, Comércio 
Exterior, etc.). 

Em 1949, foi estudada uma 
,importante reforma na estrutu· 
ra do orçamento, que, entre 
outras coisas, visava agrupar 
tôdas as despesas de capital num 
orçamento único de investimen
tos. Infelizmente, a reforma não 
foi concretizada na prática e a 
única alteração efetuada no or
çamento seguinte (1949·50) con
sistiu na introdução de um "de
monstrativo de investimentos" 
separado, no qual só apareciam 
as despesas de capital a serem 
f.inanciadas com recursos dos 
fundos do Programa de Recupe
ração Européia. 

A discriminação ou especifica
ção das despesas observada em 
cada um dos orçamentos minis· 
teriais é apresentada com sufi
cientes detalhes quanto à sua 
natureza ou objeto, bem como 
aos grupos correspondentes e à 

natureza dos beneficiários; para 
permitir estabelecer classifica
ções mais amplas para efeito 
da maioria dos fins analiticos. 
Surgem, porém, dificuldades con· 
sideráveis quando da análise de 
certos itens do "movimento de 
capital", a saber, empréstimos, 
créditos ou adiantamentos, e as 
dotações destinadas aos fundos 
de capital de alguns beneficiá
rios, como as emprêsas do Esta· 
do e os governos locais. Do 
ponto de vista do Tesouro, isto 
representa "investimentos finan
ceiros", que são classificados 
como "partidas ficticias" no sen
tido acima indicado. Nem os de· 
monstrativos resumidos nem a 
especificação orçamentária dis
criminam de forma suficiente as 
finalidades dos empréstimos con. 
cedidos. Por conseguinte, torna
-se, amiúde, impossivel determi
nar, tendo por base sômente o 
orçamento, se os beneficiários 
utilizam êsses empréstimos para 
investimentos ou para atender 
a suas despesas correntes. 

IV. MÉTODOS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS 

Oritério para a apresentaçoo 

o orçamento italiano, que não 
é elaborado com base no siste· 
ma de caixa, apresenta-se mais 

como um bilancio dt competenea~ 
isto é, como um orçamento de 
"exercicio ou de competência". 
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o orçamento registra as receio 
tas que deverão ser arrecadadas 
e as despesas que deverão ser 
realizadas durante o exercício fi· 
nanceiro, que começa em 1.° de 
julho de um ano e termina em 
30 de junho do ano seguinte. 

O Ministério do Tesouro, en· 
tretanto, prepara um orçamento 
com base nos valores recebidos, 
isto é, um orçamento de caixa. 
Trata-se de um documento pura
mente administrativo, destinado 
exclusivamente ao serviço inter· 
no. Nêle aparecem as somas em 
dinheiro necessárias ao atendi
mento das despesas empenhadas 
durante o ano em curso, bem 
como os compromissos de exer· 
cícios anteriores ainda não pa
gos. No capítulo das receitas, 
aparecem as estimativas das 
arrecadações calculadas em fun
ção dos lançamentos do ano em 
curso, bem como as quantias pre
vistas e não arrecadadas nos 
anos anteriores. 

Encerramento das contas 

Com referênda aos dois "or
çamentos" mencionados anteri
ormente, há dois tipos de con
tas encerradas: a) as contas do 
orçamento (conto deZkl rompe
tenza), que registram as recei-

tas previstas e as despesas em· 
penhadas durante o exercido 
financeiro, e b) conta de caixa 
(conto di cassa), que registra as 
entradas e saídas em dinheiro 
referentes ao exercicio em curso 
e aos exercidos anteriores. 

A conta de caixa permanece 
aberta durante o mês seguinte 
ao encerramento do exercido fi
nanceiro, a fim de que as des
pesas empenhadas ou as recei
tas previstas até 30 de junho 
possam ser pagas ou arrecada
das respectivamente até 31 de 
julho, a partir de cuja data essas 
dotações serão contabilizadas 
como receitas e despesas pen
dentes do exercido em aprêço. 

A relação entre as contas do 
orçamento e a conta de caixa 
é estabelecida mediante um ter
ceiro tipo de conta, que é a 
"conta de receitas e despesas 
pendentes" (conto dei resídui). 
Nesta última, sob os titulas de 
"resíduos ativos" (residui attivi) 
e "restos a pagar" (residui pas
sivi), figuram as receitas não 
recebidas e os empenhos não pa
gos, correspondentes aos exer
cícios anteriores. 

Normalmente, estas três con
tas são publicadas no mesmo 
quadro, na "Conta Geral do Es-
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tado" (Rendinoanto Generale 
delZo 8tato), e pelo exame das 
colunas correspondentes pode·se 
ver a estreita relação que aque· 
las mantêm entre si. Essa sis
tematização faciUta a compreen
são das diversas etapas de exe
cução do orçamento e é de la
mentar·se que essa "Conta Ge· 
ral" não mais tenha sido publi
cada desde o exercicio de 1941-42. 
O Govêrno empreendeu a tarefa 
de integrar as contas das três 
administrações civis e militares 
que tiveram sob sua jurisdição 
diferentes partes do território 
italiano durante a guerra e no 
periodo imediato a ela. 

Não obstante, as "contas do 
orçamento" e as "contas de cai
xa" têm sido publicadas regu
lamente desde 194546, embora 
muito condensadas, no resumo 
de contas do Tesouro (Conti 
Riassuntivi del Tesoro). 

Demonstração das contas dtl di
vida pública 

A demonstração das contas da 
divida pública é apresentada 
também no resumo mensal de 
contas do Tesouro. Compreen
de duas categorias principais de 
dividas: a) as chamadas "divi
das patrimoniais", que consistem 

principalmente em obrigações 
amortizáveis a longo e a curto 
prazo, em obrigações de impor
tância relativamente menor, 
obrigações não amortizáveis e 
cédulas de pequeno valor, emi. 
tidas mais pelo Tesouro que pelo 
Banco Central; b) a "divida 
flutuante", que consiste em C'zr
tificados do Tesouro; em adian
tamentos feitos pelo Banco Cen
tral e nas diversas contas de 
operações correntes, que rendem 
juros, e que as instituições de 
previdência social, as caixas eco
nômicas postais e certos bancos 
têm com o Tesouro. 

A situação da divida externa, 
atualmente composta principal
mente de obrigações em dólares, 
não tem sido atualizada desde 
o período anterior à guerra, em 
virtude dos ajustes que se vêm 
realizando a partir de 1947, como 
resultado de um acôrdo com o 
govêrno americano. 

A demonstração das contas da 
divida pública apenas mostra as 
operações de crédito em dinhei
ro efetuadas pelo Tesouro atra
vés das contas do orçamento e 
não mostra a divída decorrente 
das operações orçamentárias, 
por cujo pagamento imediato 
não se comprometeu, no entan-
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to, o próprio Tesouro. As des· 
pesas orçamentárias empenha
das e não pagas, isto é, os cha
mados restos a pagar (residui 
passivi) acima mencionados, 
constituem as contas mais im
portantes da divida pública. 

Na referida demonstração não 
aparecem as obrigações garan
tidas pelo Estado, com relação 
a algumas "entidades paraesta
tais de crédito", bem como certa 
divida contraída no exterior e 
também garantida pelo Estado, 
e os créditos do Export-Import 
Bank, por exemplo. 

Principais fontes de informação 
s6bre as finanças públicas ita
lianas : 

Gazzetta Ufliciale (edições espe
ciais nas quais constam os 
orçamentos ministeriais apro
vados e os demonstrativos re
sumidos do Ministério do Te
souro, edições do Diário Ofi
cial). 

Ministero deI Tesoro, Previsione 
delZe Entrate e delle Spese 
delZo Stato (Projeto do orça· 
mento, anual). 

Rendinconto Generale delZ' Am
ministrazione deZlo stato (Ba· 
lanço Geral, encerramento das 
contas, anual). 

Relazi.one della Corte dei Conti 
sul Rendinconto GeneraZe delZo 
Stato (Relatório do Tribunal 
de Contas sôbre a prestação 
de contas da administração, 
anual). 

Ministero deZ Tesoro, Conto Rias
suntivo deZ Tesoro (Suplemen
to mensal da Gazzetta Uffi
ciaZel. 

Ministero deI Tesoro, Relazione 
GeneraZe sulla Situazione Eco· 
nomica deZ Paese (Ministro do 
Tesouro, Relatório Econômico 
Anual, o primeiro publicado 
em 1950). 

Discurso de apresentação do or
çamento, do Ministro do Te
souro e do Ministro da Fa
zenda, (anual). 

Istituto CentraZe di Statistica, 
Anuario Statistico Italiano. 

Istituto Centrale di Statistica, 
Bolletino MensiZe di Statistica, 
(mensal). 

Banca d'ItaZia, Adunanza Gene· 
rale dei Partecipanti (relató
rio anual). 

Banca d'Italia, Bollettino deZ Ser· 
vi.zio Studi Economici (men
sal). 



ESTRUT. DO ORÇAMENTO E CLASSIF. DAS CONTAS PÚBL. 109 

SU1!:CIA 

INTRODUÇÃO 

A estrutura do orçamento sue· 
co orientou-se, em grande parte, 
pelo principio da "solidez finan
ceira" (42), que já ocupou um lu
gar destacado no pais, na quar
ta década dêste século. Segun
do êsse principio, a solidez 
das operações financeiras do 
govêrno deverá ser determi
nada pela mutação sofrida pelo 
ativo do Estado como conseqüên
cia dessas operações. O ativo li· 
quido do Estado não sofrerá va
riações em conseqüência das 
despesas financiadas através de 
empréstimos, quando as receitas 
obtidas em virtude dos mesmos 
se destinarem ao financiamento 
de um aumento do ativo. Con
forme as exigências tradicionais 
da prática orçamentária sueca, 
só se incluem adequadamente 
no balanço patrimonial do Esta
do os bens lucrativos, isto é, os 
que produzem receitas no senti
do financeiro. 

O ativo líquido do Estado só 
variará em virtude da diferença 
entre as despesas que não acar· 

retam um aumento nos ativos 
do Estado e as receitas que se 
traduzem numa diminuição dos 
mesmos_ 

Da aplicação dêsse conceito 
de solidez financeira, nasce a 
clara distinção que o orçamento 
sueco estabelece entre as despe
sas e receitas das operações cor
rentes e as despesas e receitas 
das operações de capitaL Portan
to, a variação no ativo liquido 
do Estado, segundo êsse siste
ma, é igual ao saldo das con· 
tas de operações correntes, de
finido como 8uperavit ou de/i· 
cit orçamentários propriamente 
ditos. 

Nos primórdios da década dos 
trinta, a prática orçamentária 
sueca tinha por finalidade, no 
entanto, conseguir o equilibrio 
anual entre as receitas e des
pesas das operações correntes. 
A essa época, só se permitiam 
operações de crédito que se des
tinassem a fins produtivos, como 
a criação de emprêsas produto· 

(42) Ver Gunnar Myrdal. Fina118JloZmkeM, Ekonomlska Verklngar, 1934, e Erlk 
Llnda.hl. Studie8 in the ThOOT'JI 01 Money and Capital, 1\139. 
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raS de receitas industriais, nas 
quais os lucros bastassem para 
cobrir tanto os juros como as 
despesas de amortização do ca
pital emprestado a essas em
prêsas. 

O principio das operações de 
crédito para fins de produção, 
com ligeiras modificações, foi 
conservado no atual orçamento 
sueco, aprovado em 1937 e em 
vigor desde o exercício finan
ceiro de 1938-39. A principal 
inovação da reforma orçamen
tária de 1937 consistiu no aban
dono da idéia de eqUilibrar 
o orçamento anual e na intro
dução de um método de equili
brio orçamentáriO durante um 
ciclo comercial completo. Dêsse 
modo, o orçamento do exercicio 
pode desequilibrar-se durante 
um periodo de depressão, desde 
que se consiga o correspondente 
equilibrio durante o periodo de 
prosperidade. Se bem que o mé
todo de orçamentos anticíclicos 
introduza certa flexibilidade na 
politica financeira do govêrno, 
foi conservado o conceito de so
lidez financeira, a qual é me-

dida pelas variações registradas 
na situação do capital do Es
tado. 

Tanto durante a guerra como 
depois do seu término, porém, 
esta concepção do equiUbrio or
çamentário sofreu uma mudan
ça notável na Suécia. O efeito 
das operações financeiras do Go
vêrno na situação do capital do 
Estado ficou relegado a segun
do plano, no que diz respeito ao 
efeito das finanças públicas sô
bre as tendências gerais da eco
nomia. (43) 

Em vista dêste critério, já não 
se presta grande atenção ao de

ficit ou ao sll]JcTavit das opera
ções correntes, mas sim aos efei
tos de tôdas as operações finan
ceiras, inclusive as operações cor
rentes e de capital, sôbre o con
junto da economia. :t;::ste critério 
está expresso em um resumo ofi
daI do estudo histórico do siste
ma orçamentário sueco a partir 
de 1911, realizado pelo Bureau 
do Contador Geral, cuja opinião 
é de que "o problema de equi
librar um orçamento d'€' opere-

(43) KOlljlmkturhl$titutet, KOlljllnkturUJp6t (HUstell. 1949), p. 150. 
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çóes a longo prazo deve ser 
examinado à luz do amplo cri· 
tério que inspirou a reforma 
orçamentária de 1937". (44) 

:estes novos principias, no en
tanto, ainda não aparecem na 
8.tual estrutura orçamentária, e 
até agora, só foram aplicados 
a certos demonstrativos suple
mentares sôbre o desenvolvimen. 

ADCANCE E ESTRUTURA 

o orçamento sueco represen
ta uma combinação das opera· 
ções do govêrno central com as 
operações da maioria de suas 
emprêsas e fundos especiais, 
com exceção das instituições de 
preVidência social, integrando, 
além disso, o chamado orçamen· 
to geral com os orçamentos es· 
peciais. No orçamento geral, tôo 
das as receitas sem destinação 
prévia aparecem junto com as 
despesas não financiadas atra· 
vés de fundos especiais. Nos 
orçamentos especiais, constam 
as receitas vinculadas com seus 
correspondentes titulos de des· 
pesas. Estas últimas diminuiram 
consideràvelmente durante os úl· 
timos anos, tanto em número 

to das finanças públicas, divul
gados nos relatórios anuais do 
K onjunkturin8titutet. 

Assim, na páginas seguintes 
descreve-se com minúcias o sis
tema orçamentário sueco na for
ma em que foi aprovado em 
1937, acompanhado de uma re
senha sôbre a nova maneira de 
encarar o problema das finan· 
ças públicas. 

como em importância, e o último 
orçamento especial de algum re· 
lêvo ainda em vigor é areIa· 
tivo à construção de rodovias 
públicas, que demonstra o grau 
em que foram utilizadas para 
tal fim as receitas procedentes 
da cobrança de impostos sôbre 
veiculas motorizados. 

o orçamento registra, com ba
se em valores brutos, as despe
sas e receitas do govêrno cen· 
traI durante o exercicio, e, com 
base em valores liquidos, os re
sultados das operações correntes 
das emprêsas, e fundos especiais 
com destinação própria. As des
pesas de capital figuram também 
com base noS! valores liquIdo:;, 

(44) Rik~raktm8kap:l'tJe)'ket8 Arsbok, 1948. p. 2. 
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pois no orçamento só aparece a 
parte das despesas de capital a 
ser financiada mediante opera
ções de crédito -

TOdas as atividades relativas 
ao comércio, produção e bancos 
estão claramente separadas das 
atividades puramente adminis
trativas, pois as organizações 
públicas dedicadas a essas ati
vidades comerciais foram cons
tituídas como entidades indepen
dentes, com orçamentos separa
dos, formados pelas contas de 
operações e de capital. 

O orçamento se divide em 
duas partes independentes, que 
são a conta de operações corren
tes e a conta de capital, as 
quais estão delimitadas segun
do os principios enunciados na 
exposição preliminar. 

A seguir aparece uma breve 
e interessante análise do siste-

r. ORÇAMENTO CORRENTE 

a) Despesas 

As despesas se dividem em 
dois grupos principais: 1) des· 
pesas propriamente ditas e 2) 
despesas de capital. 

1.) O primeiro grupo se com
põe de 14 títulos, corresponden-

ma orçamentário sueco, que com
preende os seguintes aspectos: 

r. Orçamento corrente: 
a) Despesas, 
b) Receitas, incluindo uma 

descrição das contas das 
emprêsas públicas e fun
dos especiais, e 

c) Fundo de Nivelação Or
çamentária. 

lI. Orçamento de capital. 
UI. Critério de escrituração: 

sistema de caixa e sistema 
de exercício ou de compe
tência. 

IV. Administração da Divida 
Nacional. 

V. Demonstração das contas 
da divida pública. 

VI. Conciliação das contas de 
caixa com as variações da 
divida pública. 

VII. Classificação orçamentária 
para fins de análise eco
nômica. 

tes à unidade de organização 
encarregada das diferentes ati
vidades, compreendendo estas as 
funções tradicionais da adminis
tração pública, bem como as 
transferências e certos investi-
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mentos imobiliãrios. Convém tu lo "Ministério das Comunica-
assinalar que o volume total 
das despesas dos diversos mi
nistérios fica também afetada 
pela inclusão das despesas de 
aluguéis que o fundo de aluguéis 
do Estado cobra às repartições 
do govêrno que ocupam edifl
cios públicos. Do mesmo modo, 
o volume das despesas pode ser 
aumentado com a inclusão dos 
pagamentos feitos ao fundo da 
administração dos correios pela 
utilização dos serviços postais. 

Baseando-se apenas na classi· 
ficação acima indicada e sem 
um estudo mais acurado, não é 
possível separar as despesas 
com bens e serviços de consu
mo corrente das despesas de 
capital e das transferências de 
carâter econômico. Ademais, 
nem todos êsses gastos repre
sentam pagamentos em dinheiro 
ao público; alguns dêles são 
transferencias feitas aos diver
sos fundos especiais, como no 
caso do seguro social e de cer
tos tipos de fundos para o pa
gamento de pensões. 

Os itens mais importantes dos 
investimentos imobiliário8 com
ponentes das despesas correntes 
são os gastos destinados à cons
trução e conservação de rodovias 
P11bIlcas, que figuram sob o ti-

ções", junto com outras despe
sas dêste ministério. De confor
midade com o conceito da "soli
dez financeira", as despesas com 
rOdovias não são consideradas 
produtivas no sentido financeiro, 
e são classificadas como "despe
sas correntes". As rodovias, por
tanto, não aparecem como ativo 
no balanço patrimonial do Es
tado. As despesas desta natu
reza, contudo, são enumeradas 
num orçamento especial, no qual 
o total das despesas com estra· 
das fica compensado pelas re
ceitas percebidas através da co
brança de impostos sôbre vei
culos motorizados. 

A8 tran8fer~ncia8 df3 caráter 
ecotWmico figuram sob diferen
tes titulos. As relativas à pre
vidência social, tais como apo
sentadorias, aux1lios de de sem
prêgo e seguro·doença, apare
cem sob o titulo do Ministério 
do Bem-Estar Social. Tais trans
ferências representam, em parte, 
as contribuições pagas pelOS be
neflciãrios e, em parte, as con
tribuições do Govêrno às insti
tuições de previdência, como, por 
exemplo, as instituições encarre
gadas do seguro-Elesemprêgo e 
seguro-doença. As contas suecas 
não combinam as operações des-
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tas instituiçOes e fundos com as 
operações do govêrno central, 
uma vez que, para conseguir-se 
essa combinação, seria necessá
rio incluir nas receitas os prê
mios diretamente cobrados por 
essas instituições e fundos, e 
adicionar às despesas os paga
mentos de auxilios aos benefi
ciários, ainda que excluindo as 
transferências feitas pelo Te
souro às mesmas. 

Sob o titulo de "pensões" se 
agrupam os pagamentos de pen
sões aos empregados públicos, 
assim como as contribuições do 
govêrno para o pagamento de 
pensões subvencionadas pelo Es-

'OPBl 

Os subsídios aos preços figu
ram sob os titulos do Ministério 
da Agricultura e do Ministério 
da Alimentação e compreendem 
seis itens diferentes, que são: 
ajuda aos agricultores, subsidios 
aos produtos alimenticios, Cor
poração Sueca doe Cereais (Span
málaktiebolag) , subsidios aos 
moinhos, subsídios aos preços de 
produtos alimenticios e subsidios 
às importações. 

2) O segundo grupo princi
pal - despesas de capital do Es
tado - se subdivide nos seguin
tes titulos: fundo da aviação ci-

vil, fundo da divida pública, de
preciação de novos investimen
tos d'e capital e crédito para co
brir as perdas de capital. O defi
cit do fundo de aviação civil, que 
funciona como se fôsse uma 
emprêsa comercial, aparece no 
primeiro titulo. Se o fundo da 
aviação civil registrasse, por 
exemplo, um lucro em suas ope
rações correntes, o lançamento 
desta soma figuraria no capitulo 
de receitas das operações cor
rentes. O titulo "fundo da divi
da nacional" reflete a despesa 
total resultante dos juros da di
vida pública, menos certos pe
quenos lucros da Administração 
da Divida N acionaI. O orçamen
to está organizado, assim, de 
tal forma que não se previu di
retamente a amortização da dí
vida pública. Não obstante, essa 
questão será tratada na parte 
relativa à administração da dí
vida pública. 

O título "depreciação de novos 
investimentos de capital" com
preende vários créditos referen
tes aos diversos fundo! de ca
pital do Estado. :F::stes itens cor
respondem aos créditos para in
vestimentos produtores de recei
tas, ao passo que a parte "impro
dutiva" dos novos investimentos 
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fica anulada no capítulo de des
pesas do orçamento corrente. A 
parte "produtora de receitas", 
por outro lado, figura na conta 
de capital. O cômputo da pro· 
porção improdutiva dos investi
mentos fundamenta-se numa 
comparação entre o rendimento 
que se calcula deverâ ser obtido 
do investimento antecipado e à 
taxa comum de juro, que é atu
almente de 4 %. Na medida em 
que os lucros antecipados são 
inferiores a 4 % do investimen
to planejado, uma proporção cor
respondente da despesa de ca
pital aparecerâ nas despesas 
correntes, em forma de cance
lamentos. 

1!:ste processo é o mais sim
ples quando se trata de inves
timentos em ativos físicos, como 
instalações fabris e equipamen
tos. O processo torna-se mais 
complicado quanto aos emprés
timos concedidos pelo Estado, 
como ocorre quando o Govêrno, 
por razões sociais e econômicas, 
decide emprestar dinheiro a ta
xas de juro inferiores ao custo. 
Por conseguinte, de conformida
de com o processo acima descri
to, uma certa parte do investi
mento fica anulada nas despe
sas correntes. Porém, como com-

pensação, ao serem reembolsa
dos os empréstimos, registra-se 

um ganho de capital no orça
mento correspondente_ 

O segundo tipo de providên
cias contra a depreciação - os 
créditos para cobrir as perdas 
de capital - inclui a anulação 
do ativo de capital anteriormen
te incluído no balanço patrimo
nial, mas que depois tenha re
sultado improdutivo_ Sob êsse tí
tulo, aparecem as anulações de 
certos investimentos em insta
lações fabris, indispensãveis à 
defesa nacional durante a últi
ma guerra, bem como certos em-

préstimos de após-guerra conce
didos a governos estrangeiros_ 

Além destas anulações direta
mente contabilizadas no orça
mento de operações do govêrno 
central, existem reservas anuais 
de depreciação para a reposição 
do equipamento desgastado, as 
quais estão incluídas nas contas 
de operações dos fundos de ca
pital do Estado (emprêsas do 
Estado e os fundos especiais)_ 
Estas reservas de depreciação 
reduzem o nivel total das re
ceitas das operações correntes, 
pois os lucros do capital do Es
tado, transferidos ao Tesouro, 
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são calculados depois de dedu
zida a cota para depreciação_ 

Além da classificação das 
despesas seguida nos orçamen
tos oficiais, classificações alter
nativas são também publicadas 
no anuário do Contador Geral 
e nos relatórios do Konjunktu
rinstitutet_ 

No anuário do Contador Ge
ral, as classificações das despe
sas são estabelecidas segundo 
sua natureza e finalidade; por 
esta razão, as despesas totais se 
subdivi<km em despesas com 
vencimentos - inclusive pen
sões -, despesas gerais, inclusi
ve o cálculo do custo de alu
guéis e subsidios, com discrimi
nações complementares de des
pesas com finalidades públicas 
e não públicas (subsidios). Em 
outros quadros é consignada a 
distribuição das despesas segun
do sua função, tais como: admi
nistração governamental e ge
ral, defesa, previdência social e 
proteção ao trabalhador, higie
ne, beneficência, comunicações, 
educação, atividades culturais, 
igrejas, desenvolvimento e for
necimentos industriais, deprecia· 
ção e juros da divida pública. 
Esta "classificação funcional" 
abrange 19 titulas diferentes, 

bem como a ditribuição de des
pesas segundo os fins civis ou 
de defesa, e de juros da divi
da pública. Existem, também, 
subclassificações complementa
res das despesas destinadas a 
fins civis. 

As classificações acima men· 
cionadas, porém, não atendem 
fàcilmente as exigências da aná
lise econômica. Estão expressas 
em forrna mais ou menos ade
quada nos quadros que figuram 
no capitulo sôbre finanças pú
blicas dos estudos econômicos 
anuais do Konjunkturinstitutet, 
devendo êsses quadros serem 
examinados após a descrição do 
sistema orçamentário sueco. 

b) Receitas 

As receitas, assim como as 
despesas, se subdividem em dois 
grupos principais: 1) receitas 
prôpriamente ditas, e 2) receitas 
de capital do Estado_ 

1) O primeiro grupo compre
ende as receitas tributárias, as 
contribuições ao fundo de apo
sentadoria, taxas e outras ren
das administrativas, e outras re
ceitas públicas, excluindo-se do 
mesmo, as receitas das vendas 
do ativo, bem corno os reem-
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bolt;os de investimentos, O!l quais 
são regif>trados no orçamento de 
capital. 

As rendas tributárias são su
ficientemente discriminadas, a 
fim de permitir o agrupamento 
dos diferentes tipos de impos
tos e as demonstrações das con
tas do orçamento aparecem nos 
seguintes grupos: 

i) Impostos sôbre a renda, 
sôbre propriedades e sôbre o mo_ 
vimento comercial; 

ii) Impôsto sôbre veiculos 
motorizados, que é destinado ao 
financiamento da construção de 
estradas (ver o capitulo se
guinte) ; 

iií) Direitos alfandegários e 
impostos de consumo. 

2) No titulo "receitas de ca
pital do Estado" aparece o su
peravit decorrente das operações 
correntes dêsses fundos. Os su
peravits dos fundos de capital 
das emprêsas de serviços de uti
lidade pública - correios, tele
fones e telégrafos, ferrovias do 
Estado, centrais hidrelétricas e 
canais, e os bens dominiais - fi
guram em primeiro lugar, e vão 
seguidos de relações separadas 
das receitas liquidas procedentes 
do fundo geral de bens imóveis, 

do fundo imobiliário para a de
fesa naciona l. dos fundos de em
préstimos do Estado, do fundo 
[1';, empréstimos de socorro, das 
ações que integram o patrimô
nio do Estado e de outros fun
dos com destinação especial. Os 
lucros dêsses fundos de capital 
são calculados segundo os prin
cípios da contabilidade comer
ciaI, pois esta não apresenta di
ficuldades para as emprêsas pú
blicas. As despesas de operações 
destas emprêsas, incluindo as 
reservas para depreciação de 
equipamento, são custeadas pe
las receitas de operações. Pelos 
serviços que os referidos fun
dos das emprêsas do Estado 
prestam a outras repartições pú
blicas são cobradas taxas, que 
figuram como receitas dos orça
mentos correntes do govêrno 
central, com a indicação do ser
viço público correspondente. 
~sses pagamentos originam, por 
seu turno, um aumento nos lu
cros das emprêsas públicas, que 
vai refletir-se no capítulo de re
ceitas do orçamento de opera
ções do govêrno central, com o 
correspondente aumento nas des_ 
pesas correntes dêsse orçamento. 

A apuração dos lucros proce
dentes dos fundos de capital não 
relacionados com as emprêsas 
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públicas apresenta um aspecto 
mais complexo. Os métodos em· 

pregados para a contabilização 

das atividades do Fundo Geral 

de Bens Imóveis, estabelecido em 

Despesas 

1. Reparação e conservação de 
edifícios pertencentes ao Fun· 
do. 

2. Reservas para depreciação. 

3. Aluguéis de prédios e terre· 
nos de propriedade particular 
utilizados pelo Estado. 

4. Lucros. 

Durante os primeiros dias do 
Fundo, os aluguéis pagos pelas 
repartições do govêrno foram 
baseados nos aluguéis que se 
calculou tivesse o Estado que 
pagar se os prédios ocupados 
pertencessem a particulares. 
Normalmente, o aluguel é cal· 
culado com base na taxa de 4 % 
sôbre o valor da propriedade, 

J935·36, apresentam a êsse ret;o 
peito et;pecial interêsse. (45) 

A conta de operações corren· 
tes ou de op'erações dêste Fun· 
do se apresenta na forma se· 
gulnte: 

Receitas 

1. Aluguéis de próprios do Es
tado ocupados por repartições 
públicas. 

2. Aluguéis de próprios do Es
tado ocupados por parti
culares. 

3. Receitas diversas. 

intervindo, naturalmente, no 
cálculo um elemento arbitrário, 
pois qualquer mudança adminis
trativa na taxa de aluguel cal
culada significaria uma dimi· 
nuição ou um aumento dos lu
cros na contabilidade do Fundo. 

A êste respeito, cabe mencio· 
nar aqui o cômputo das reser· 
vas anuais para a depreciação. 

(45) Uma descrição mais detalhada do desenvolvimento do sistema de conta
bilidade aplicado ao Fundo Geral de Bens Imóveis da Suécla pode ser 
encontrada na obra Prelíminary Draft P-roposalB lor Budgetaru Re!OTm, 
apresentada pelo Chefe da Missão de Assistência Técnica das Naç6es 
Unidas, no Equador, anexo X. 
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Quando o Fundo foi criado, per· 
mitia-se apenas a construção de 
edifícios que produzissem re
ceitas com a utilização de fun
dos procedentes de empréstimos. 
Para tais investimentos, se es
tabeleceu uma taxa anual de 
depreciação no valor de 1,5 %. 
Ao ser incluído no Fundo o va
lor dos edifícios que não produ· 
zem receitas, no sentido finan
ceiro, ou que só as produzissem 
parcialmente, adotaram·se me
didas para cobrir pelo menos a 
parte dos custos de construção 
através de dotações do orçamen· 
to corrente do govêrno central. 
Em regra geral, as reservas 
para depreciação cobrem um pe
ríodo de amortização de 60 anos, 
havendo-se, todavia, previsto um 
período de amortização de 40 
anos para certos tipos de cons· 
truções, tais como escolas, pri· 
sões e hospitais. 

Para o caso de período de de
preciação de 60 anos, há uma 
amortização imediata de 25 % 
do investimento total, e para o 
de 40 anos uma amortização de 
50 %. No orçamento corrente, 
esta despesa aparece sob o ti
tulo de "depreciação de novos 
investimentos". A percentagem 
de depreciação normal inclulda 

nas contas de operações dos 
fundos de capital foi fixada em 
1,25 % anuais, para ambos os 
tipos de investimentos imobi
liários. 

o Fundo Imobiliário para De
fesa Nacional, criado em 1940-41 
para gerir as contas das proprie· 
dades utilizadas pelas fôrças 
armadas, opera segundo princi
pios contábeis semelhantes aos 
do Fundo Geral de Bens Imó
veis. 

c) O equilíbrio orçamentário 
e o Fundo de Compensação Or
çamentária. 

A reforma orçamentária de 
1937 introduziu uma importante 
inovação nos métodos orçamen
tários da Suécia. Embora em 
principio se tenha acreditado 
que o orçamento de operações, 
ou o seu equivalente, o orça
mento de tributação, iria ser 
equilibrado anualmente, segun
do o atual sistema as despesas 
totais com as operações cor
rentes não têm necessàriamen
te que coincidir em cada ano 
com o total das receitas arre
cadadas. A diferença entre as 
despesas e as receitas, indicada 
com0 um desequiUbrio positiVO 
ou negativo do orçamento cor-
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rente, se transfere para o cha
mado Fundo de Compensação 
Orçamentária. ~ste Fundo é um 
artifício contábil que tanto pode 
apresentar um saldo positivo 
como um saldo negativo, e tem 
por fim indicar as variaçOes 
cumulativas ocorridas durante 
um periodo de anos na situa
ção do capital do Estado. 

As variações ocorridas nos sal
dos acumulados do Fundo não 
só refletem os resultados mo
netários do orçamento corrente, 
como também as variações ocor
ridas durante o exercicio finan
ceiro nos saldos não utilizados 
dos créditos consignados no orça
mento. 

O exame do sistema dos dife
rentes tipos de créditos existen
tes no orçamento da Suécia 
está fora dos propósitos dêste 
capitulo. Não obstante, cabe 
observar que, com o fim de 
chegar aos resultados cumula
tivos nas disponibilidades das 
operações correntes, o saldo não 
utilizado dos créditos deve ser 

lI. ORÇAMENTO DE CAPITAL 

As atividades investidoras do 
Estado refletem-se nas opera
ções feitas através da conta de 
capital do Estado, que aparece 
em forma consolidada no orça-

deduzido do saldo total apresen
tado pelo Fundo de Compensa· 
ção Orçamentária. 

A idéia básica que serviu de 
fundamento para o estabeleci
mento do Fundo foi a de que, 
durante o ciclo econômico, os sal
dos negativos acumulados du
rante os anos de depressão se
riam compensados com os sal
dos positivos dos anos de pros
peridade. Pouco depois de intro
duzido o novo sistema, porém, as 
necessidades da defesa nacional 
da Suécia originaram um cons
tante e considerável desequili
brio do orçamento corrente, cir
cunstância que não havia sido 
prevista quando foi adotado êsse 
sistema. Parece pouco provável 
que o 8uperavit do periodo de 
após-guerra seja suficiente para 
eliminar, em futuro próximo, o 
deficit acumulado. Apesar de tu
do, o Fundo tem sido um ins
trumento eficaz para medir com 
exatidão e rapidez as variações 
ocorridas na situação do capi
tal do Estado. 

mento de capital. As atividades 
de investimento são registradas 
com base em valores líquidos, 
isto é, sômente a parte das des
pesas apontadas no orçamento 
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como financiadas por emprés
timos. 

Os títulos das despesas co
meçam com os gastos referen
tes aos investimentos das em
prêsas do Estado, seguindo-se 
depois as despesas do Fundo de 
Bens Imóveis, adiantamentos ao 
Fundo do Tesouro, etc. !:stes ti
tulos correspondem quase exa
tamente aos titulos constantes 
nos capitulos dos fundos de ca
pital do Estado para os capi
tulos de despesas e receitas do 
orçamento de operações. As fi
nalidades dos fundos antes enu
meradas foram objeto de um 
exame nos capitulos preceden
tes dêste trabalho, exceção feita 
aos adiantamentos ao Fundo 
do Tesouro. !:ste Fundo adqui
riu considerâvel importância du
rante os anos de guerra, quando 
seus investimentos se destina
vam principalmente à compra 
de mercadorias pelo govêrno, ao 
armazenamento de produtos 
agrícolas e a outras compras 
destinadas a assegurar abaste
cimentos adequados. 

A atual estrutura do orçamen
to de capital foi adotada em 1944 
e vem sendo aplicada desde 1944-
45. A finalidade dêste sistema é 

mostrar claramente o total dOI 

investimentos brutos financia
dos pelos diversos fundos de 
capital, bem como a soma de 
novo capital adquirido para 
êste fim, isto é, as operações de 
crédito. 

Para os fundos de capital do 
Estado foram estabelecidos orça
mentos especiais de investimen
to, nos quais figuram, no capi
tulo de investimentos, os gastos 
totais com investimentos - imo
biliârios e financeiros -, inclu
sive os custos de reposição. No 
capitulo das receitas dêsses orça
mentos aparecem: 

a) Reservas de depreciação 
incluidas nas contas de 
operações dos fundos de 
capital, 

b) Depreciação dos novos in
vestimentos previstos no 
orçamento corrente do go
vêrno central, 

c) Consignações de créditos 
para cobrir as perdas de 
capital incluidas no orça
mento corrente, e (46) 

d) Liquidação de investimen
tos. 

!:ste último item se compõe 
do ativo liquido arrecadado, por 
diversas razões, das emprêsag do 

(46) ~ste item não é comumente considerado como uma receita, mas é dedu
zido das despesas totals_ 
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Estado e outras atividades, e 
utilizado para financiar as des
pesas de capital. Assim, incluiu 
êle em 1945-46 uma importante 
soma resultante da venda de 
ativos da Junta de Abastecimen
tos; em 1947-48, incluiu as re
ceitas procedentes da venda dos 
titulos em carteira das ferro
vias do Estado, que anterior
mente haviam sido adquiridos 
juntamente com a compra de 
ferrovias de propriedade parti
cular; finalmente, em 1948-49, 
incluiu os fundos liberados me
diante a devolução do capital de 
operações, anteriormente postos 
à disposição da Junta de Com
bustíveis e o reembôlso dos cré
ditos estrangeiros concedidos. 

O saldo entre o total dos in
vestimentos e o total dos fun
dos disponiveis, enumerados nos 
incisos a e b, é designado pelo 
título de "autorização para in
vestimentos". As autorizações 
para os diversos fundos de ca
pital se consolidam no chamado 
"plano de investim'entos", onde 
aparece o montante liquido dos 
empréstimos que se de".m con
tratar para a realização do plano. 

A classificação das operações 
de capital não estabelece distin
ção entre os investimentos de 

natureza financeira e os inves
timentos imobiliários que têm 
uma compensação nos ativos 
procedentes das operações cor
rentes. Por exemplo, sob o titulo 
"ferrovias do Estado" se incluem 
as compras de ferrovias de pro
pri'edade de particulares. Para 
fins de análise econômica, to
davia, se inclui um quadro si
nóptico no estudo anual do Kan
junktu.rinstitu.tet. 1!:sse quadro 
não só mostra as despesas 
de capital e as receitas com base 
em valores brutos, como tam
bém classifica os investimentos 
totais da seguinte maneira: 

a) Investimentos imobiliários, 

b) Empréstimos concedidos in
ternamente, 

i) Habitação, 

ii) Subscrição de ações, 

iii) Diversos, 

c) Empréstimos concedidos ex
ternamente, 

dl Compra de bens privados, 

i) Ferrovias e linhas de 
auto-Onlbus particula
relI, 

ii) Outras compras. 
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IH. CRITÉRIO PARA A ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS; SISTEMA 

m: CAIXA E SISTEMA DE EXRRCfCIO 

As con tas encerradas regis· 
tram os pagamentos e receitas 
em dinheiro, efetuados durante 
o exercicio financeiro que ter· 
mina em 30 de junho de cada 
ano. Como os pagamentos são 
feitos tão pronto seja fixada a 
importância de uma determina· 
da despesa, ficam muito pou· 
cos empenhos por liquidar. Isto 
é conseqüência da reforma orça· 
mentãria de 1902, pela qual se 
introduziu o sistema de caixa, 
que permite um contrôle eficaz 
dos serviços públicos. Abriu·se 
uma conta corrente por cheques 
- a chamada "conta corrente 
do Tesouro" - no Banco da 
Suécia, à qual têm acesso tôdas 
as principais repartições gover
namentais. A conta corrente por 
cheques representa um fundo 
monetãrio comum, e tanto as 
despesas como as receitas se 
canalizam através desta conta. 
O requisito prévio para o fun
cionamento eficiente do sistema 
é que a contabilidade Msiaa das 
operações financeiras se efetue 
com base no sistema de caixa. 

Para a arrecadação das ren
das públicas, tais como impos
tos e multas, as contas são aber-

tas com base no sistema de 
competência ou de exercicio, in
dependentemente dos lançamen
tos com base no sistema de cai
xa. Ao final de cada ano orça
mentãrio, os créditos não rece
bidos - divida ativa - figu
ram como ativo a realizar. 

A adoção da contabilidade de 
caixa para as operações orça
mentãrias complica um tanto a 
relação entre o orçamento do 
govêrno central e as contas dos 
fundos de capital do Estado, ou 
emprésas do Estado. 

Pode observar-se que os lucros 
dos fundos de capital do Esta
do que figuram no orçamento 
corrente não correspondem exa
tamente aos lucros que apare
cem nas contas dos mesmos fun
dos. Os lucros que figuram no 
orçamento corrente do govêrno 
central são iguais à soma total 
dos seguintes pagamentos feitos 
pelas emprêsas : 

a) pagamentos diversos de so
mas globais efetuadas du
rante o exercicio, que de
vem ser iguais aos lucros 
calculados para os respec
tivos fundos, e 
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b) ajustes com referência ao 
exercicio anterior, pela di· 
ferença entre os lucros pre· 
vistos e os lucros reais. 

~stes ajustes são necessários, 
já que as contas das emprêsas 
não são encerradas logo após a 
expiração do exercício, ao passo 
que as contas do orçamento, por 
serem estruturadas segundo o 
sistema d€ caixa, o são. Por êste 

motívo é que S'e recomenda para 
as operações comerciais do Go
vêrno o sistema de competência 
ou de exercicio, enquanto que 
para o setor administrativo apli
ca-se o sistema de caixa. ~ste 
processo parece ser uma solu
ção satisfatória para salvar a 
condição aparente de aplicar di
ferentes métodos de contabilida
de nas diferentes esferas de atl· 
vidade do govêrno. 

IV. DEPARTAMENTO DA DíVIDA NACIONAL 

A administração das finanças 
públicas da Suécia se divide em 
duas partes: a) o Thsouro, cuja 
administração compete ao go· 
vêrno, e b) a administração da 
divida pública, a cargo do De
partamento da Divida Nacional, 
diretamente responsável peran
te o Parlamento. A administra
ção geral dos fundos é feita pelo 
Tesouro, através da conta cor· 
rente por cheques, mantida com 
o Banco da Suécia, conforme foi 
descrito no item 3. As opera
ções de crédito do Estado, toda
via, estão sob o contrôle do De
partamento da Divida Nacional, 
criado em 1789. 

O Parlamento decide sôbre a 
apUcacão e o montante dos em
préstimos públicos, principal-

mente ao decretar as autoriza
ções de investimentos do orça
mento de capital, ao passo que 
o Departamento da Divida Na
cional está autorizado a decidir 
independentemente sôbre as con. 
dições em que serão feitas as 
operações de crédito que achar 
necessárias para a formação de 
seus fundos, não deixando de 
existir, entretanto, uma estreita 
colaboração entre o Govêrno, o 
Departamento e o Banco Cen
tral. 

Quanto ao orçamento do Es
tado, o Departamento da Divida 
Nacional encarrega-se de forne
cer as somas estipuladas pelas 
"autorizações de investimentos" 
do plano de investimentos do 
orçamento de capital, segundo 
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as solicitações das autoridades 
administradoras dos fundos de 
capital. Compete -igualmente ao 
Departamento da Divida N acio
naI receber os fundos liberados 
mediante a liquidação do capital 
investido e das consignaçõeli de 
crédito aprovados no orçamento 
de operações e anular as perdas 
dos fundos de capital. A diferen
ça entre estas receitas e a im
portância total das despesas de 
investimento determina a quan
tidade liquida das operações de 
crédito a serem efetuadas pelo 
Departamento da Divida N acio
naI. Por conseguinte, a amorti
za~ão da divida pública, no sen
tido Of'dinário de carga fixa nas 
despesas do govêrno, não se faz 
presente. As contas são apre
sentadas de forma a permitir 
que a amortização possa figurar 
sômente em forma de emprés
timos negativos, isto é, as ne
cessidades totais de investimen
tos forem inferiores aos fundos 
disponiveis para êsse Objetivo. 

o Departamento da Divida 
Nacional tem sua própria con· 
ta corrente por cheques com o 
Banco da Suécia, que é inde
pendente da conta corrente man
tida pelo Tesouro. A soma dos 
saldos destas contas representa 
as disponibilidades em dinheiro 
do Govêrno. 

o Departamento da Divida 
Nacional tem seu próprio ba
lanço, no qual os investimentos 
em emprêsas produtoras de re
ceitas figuram no ativo, e a di
vida pública, menos os titul()lõ de 
crédito do Departamento contra 
o Tesouro, no passivo. Assim se 
dã cumprimento à obrigação 
criada de que o Departamento da 
Divida Nacional forneça ao Te
souro os fundos de que precisar 
para cobrir o deticit da conta 
de operações correntes. O Te· 
souro deve, contudo, devolver, 
por sua vez, êsses adiantamen
tos ao Departamento da Divida 
Nacional, tão pronto o permita 
sua situação financeira. 

V. DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DA DÍVIDA PÚBLICA 

O DeyJartamento da Divida 
Nacional publica um anuário 
e demonstrativos mensais nos 
quais dá a conhecer a ~mporttn· 
da total da divida ativa do Es· 

tado e sua composição. As sub
divi-lÕes mais importantes do a 
"divida garantida com titulos" 
e a "divida flutuante"; a pri
meira se subdivide em a) bônus 
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do Estado, b) empréstimos re· 
cebidos de instituições e fundos 
com destinação especial, e c) 
outras obrigações. A divida fluo 
tuante consiste principalmente 
em a) valores do Tesouro e b) 
empréstimos tomados a institui· 
ções, e fundos especiais do Es
tado. Tais demonstrativos não 
fazem qualquer distinção entre 
a divida interna e a divida exter· 
na, porém o Serviço de Inspeção 
do Banco da Suécia pUblica cada 
ano uma estimativa do montan· 
te dos bônus do govêrno sueco 
em circulação no pais e no exte· 
rior. l!:ste cálculo indica que prà· 
ticamente tôda a divida pública 
está em mãos de residentes 

suecos. 
Não se dispõe de dados com· 

pletos acêrca dos possuidores 
de titulos da divida pública sue· 
ca. O Departamento da Divida 
Nacional, todavia, publica um 
quadro indicativo da distribui· 

ção da propriedade das obrlia· 
ções garantidas com titulos, que 
tenham sido inscritas no Livro 
da Divida Nacional Sueca. Salvo 
os chamados empréstimos com 
prêmios, que não são contabili· 
zados no Livro da Divida Na· 
cional, uns 4/5 (75 %) das obri· 
gações garantidas com titulos 
foram escrituradas, nos últimos 
anos, neste Razão. A proporção 
da distribuição constante no qua· 
dro antes mencionado mostra 
que só uma pequena parte dos 
bônus pertence a particulares. 
Os principais haveres se acham 
em mãos de: a) instituições pú' 
blicas, b) companhias de seguro, 
c) instituições de previdência so· 
cial, d) caixas econômicas, e) 

bancos particulares, j) reparti· 
ções públicas municipais e g) 

fundações. As obrigações pagá· 
veis contra o Banco da Suécia 
não foram contabilizadas no Ra· 
zão, e da mesma maneira não o 
foram os bônus que se acham 
em mãos de particulares. 

VI. CONC:ILIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CAIXA COM AS VARIAÇÕES DA DíVIDA 

PÚBLICA 

As rendas do orçamento sueco 
incluem anualmente um demons· 
trativo resumido que se baseia 
no sistema de caixa e indica, 
em primeiro lugar, a relação 

entre as despesas e receitas oro 
çamentárias, certas contas extra· 
orçamentárias e as variaçOes 
no saldo de caixa (fundos do 
Tesouro e contas correntes por 
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cheques do Departamento da Di· 
vida N acionaI com o RIKS· 
BANK e os bancos comerciais) 
e, em segundo lugar, as varia· 
ções que de ano para ano sofre 
a divida pública ativa. As quan· 
tidades que figuram neste qua
dro sob o titulo "receitas de em
préstimos" correspondem exata
mente ao aumento registrado 
anualmente na divida pública. 

Não obstante, parece não exis
tir uma consolidação completa 
das contas, pois os créditos de 
operações ou a situação de caixa 
das emprêsas, fundos especiais, 
ao que tudo indica, não devem 
ser obrigatôriamente incluídos 
nos saldos de caixa do Tesouro 
e do Departamento da Divida 
Nacional. Talvez isto explique a 
coerência interna entre os re
sultacios liquidos das operações 
orçamentârias e as variações re-

gistradas da divida pública, em· 
bora uma parte importante se 
componha de obrigações entre 
as repartições públicas, confor
me se poderâ ver no item 5. 

As operações extra-orçamentâ
rias, do mesmo modo que as 
orçamentârias, se efetuam me
diante as contas correntes por 
cheque do Tesouro e do Depar
tamento da Divida Nacional, e 
são relativamente de pouca im
portância. Devido à grande va
r:edade das operações extra-or
çamentârias, é bastant'e dificil 
descrevê-la em um demonstrati
vo geral. Entre elas, figuram, 
por exemplo, os pagamentos re
sultantes da fiança prestada 
pela Suécia para o empréstimo 
de conversão austriaco de 1934-
-1959, quando se deixaram de pa
gar os serviços dêste emprésti
mo em 1938. 

VII. CLASSIFliCAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA FINS DE ANÁLISE ECONÔMICA 

No Estudo Econômico de 1949, 
o Konjunkturinsitutet da Suécia 
tratou de reclassificar as despe
sas e receitas orçamentârias com 
o fim de calcular: a) seu efeito 
na renda privada liquida, e b) 
seu efeito no mercado de dinhei
ro e de capital. 

Tentou-se medir o efeito ge
rador de renda num quadro de
monstrativo das receitas orça
mentârias, depois de deduzidos 
os impostos não considerados 
como redutores da renda cor
rente, como sejam os impostos 
sôbre transmissões causa mOT-
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tis, doações e heranças. Os "in
vestimentos reais", derivados do 
orçamento de capital, são adicio
nados às despesas correntes, 
uma vez deduzidas as reservas 
para a depreciação. Por conse
guinte, o saldo entre as recei
tas e despesas assim definidas 
serve para indicar o efeito dos 
resultados orçamentários na ren· 
da privada. 

As alterações na liquidez dos 
mercados de dinheiro e de ca· 
pital, resultantes das operações 
financeiras do Govêrno, podem 
ser medidas pelos resultados mo_ 
netários do orçamento, que se 
definem como iguais às mudan· 
ças operadas no valor líquido 
dos titulos de crédito de proprie
dade de particulares, a serem 
pagos pelo Estado. As mudan
ças nestes títulos de crédito pro
duzem, por sua vez, um efeito 
na tendência das taxas de juros. 

Um quadro especial do Estu
do Econ6micO' explica a origem 
do delictt em moeda e os mé· 
todos empregados para finan
ciá-lo. A apuração dodeficit mo· 
netário baseia-se, parcialmente, 
nas próprias contas do orçamen
to e também nas contas de cer
tas operações de caixa entre o 
Tesouro e o Departamento da 

Divida Nacional, bem como nas 
operações de caixa realizadas 
por êste isoladamente. O capi
tulo das receitas mostra o equi
valente em moeda do superavit 
da conta de operações correntes, 
mais o crédito consignado no 
orçamento de operações para co
brir as perdas de capital. A êste 
se agrega o saldo de certas re
ceitas e despesas de importância 
secundária, correspondente ao 
Departamento acima referido. 
Finalmente, a soma total dos 
itens antes indicados mostra os 
fundos totais disponíveis para 
as despesas de capital. 

O titulo "despesas de capital" 
mostra a quantidade total das 
despesas de investimentos con
signadas no orçamento de capi
tal, menos as despesas de capi
tal já consignadas nos orçamen· 
tos de operações do govêrno 
central e dos fundos de capital. 
Além disso, êste título inclui os 
créditos de operações que o De
partamento da Divida Nacional 
concede às diversas repartições 
governamentais. Por conseguin· 
te, a diferença entre as despesas 
de capital assim definidas e os 
fundos disponíveis procedentes 
do orçamento de capital é con
siderada comn um deficit de 
caixa. 
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As partes seguintes do quadro 
indicam os métodos de finan
ciamento utilizados para cobrir 
o deficit de caixa, tais como: 
a) operações de crédito, b) uti
lização do capital reembolsado 
- conforme o item 2, orçamen
to de capital - e c) utilização 
dos saldos em caixa. De~-se 

observar que, no quadro acima 
mencionado, as receitas prove
nientes da liquidação de inves
timentos não constituem parte 
integrante do total das receitas 
em caixa, mas são consideradas 
como uma das dotações que co
brem o deficit de caixa. Por
tanto, as somas procedentes da 
venda de ativos não figuram 
entre as receitas, se bem que 
entre as despesas apareçam as 
compras de ativos e valores exis-
tentes. 

Deve-se mencionar, ainda, que 
o Konjunkturinstitutet considera 
"muito limitada" a possibilidade 
de determinar com precisão o 
efeito da renda, como sucede 
com o efeito das disponibilida
des monetárias das operações 
financeiras do Govêrno. Segun
do aquêle, parece que a princi-

" <: l-, 
paI limitação na atual contãbi' / n A, 

lidade financeira é a carênci~t.:;;;:; ;\, ' 
de dados adequados sôbre o pa· ~ , , 
trimônio em poder das emprê-
sas públicas e fundos especiais 
e as alterações ocorridas nos 
referidos inventários. Da mes-
ma maneira, ao calcular o de-
ficit de caixa, o Konjunkturinsti-
tutet não pode ter em conta os 
"créditos de operações nem a si-
tuação de caixa das emprêsas 
e fundos públicos". 

Fontes: 

Projeto de orçamento (Stat8Ver

ksproposition) ; 

Orçamento aprovado (Rik88tat); 

Anuário da Contadoria Geral 
(Riksrakenskwpsver'kets Ars

bok); 

Anuário do Departamento da 
Divida Nacional (Riksgalds

kontoret Arsbok); 

Divida Nacional Sueca (demons
trativo mensal), e 

Estudo Econômico do Konjunk

turinstitutet (Meddelanden fran 

Konjunkturinstitutet, B~ie A : 

17, Konjun1cturUigetL 
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ESTADOS UNIDOS 

o Govêrno dos Estados Unidos 
possui um sistema de orçamen
to único, abrangendo todos os 
tipos importantes de operações 
financeiras, exceto as relativas 
aos fundos especiais com desti
nação própria. Não se faz distin
ção no esquema básico entre as 
operações correntes e as de ca
pital. Todos os dados orçamen
tários e as principais solicita
ções de créditos destinados ao 
exercicio financeiro seguinte são 
re:midos num só documento, se 
bem que os pedidos suplemen
tares de créditos, as emendas 
orçamentárias e os pormenores 
relativos aos pedidos anteriores 
tenham que ser submetidos ao 
Congresso depois do orçamento 
ordinário. Formalmente, o orça
mento dos Estados Unidos é 
uma magniflca previsão das des
pesas do Pais. Dêsse modo, em
bora não ignore completamente 
os efeitos exercidos pelo volume 
das receitas requeridas, o orça
mento não especifica os propó
sitos que justificam a solicita
ção das mesmas. 

Os programas do govêrno cen
tral são executados por depar
tamentos, órgãos autônomos e 

emprêsas corporativas. Todo o 
movimento financeiro, qualquer 
que seja a forma de sua orga
nização, aparece no resumo das 
contas orçamentárias com base 
no sistema de caixa. Não obs
tante, nos principais resumos 
explicativos, empregam-se outros 
tipos de apr,;sentação, como, por 
exemplo, no caso das atividades 
das emprêsas corporativas, que 
são expostas com base no sis
tema de exercício, e a dos de
partamentos e órgãos autôno
mos, que se baseia nas despesas 
empenhadas (ver abaixo). 

Os departamentos e órgãos 
autônomos são financiados me
diante consignações de créditos 
provenientes dos fundos espe
ciais com destinação própria; 
por outro lado, podem consignar. 
-se fundos diretamente às em
pl'êsas, ao passo que os pro
gramas de previdência social e 
certas atividades de natureza 
vária são financiados por fun
dos especiais com d'estinação pró
pria. Os totais orçamentários 
não refletem as atividades dos 
últimos, se bem qUe a parte re
lativa a essas operações figure 
no orçamento juntamente cOm 
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outras atividades, em certas de
monstracÕes de caixa consoli
dadas. 

Diversas operações governa
mentais de tipo bancário são 
efetuadas através de emprêsas 
corporativas e estão sujeitas ao 
contrôle orçamentário. Os ban
cos da Reserva Federal (sistema 
bancário centraD, de cujas ações 
são proprietárias os bancos par
ticulares membros do sistema, 
estão organizados como emprê
sas de serviços de utilidade pú' 
blica, em virtude de lei federal. 
Por conseguinte, as atividades 

financeiras do sistema da Reser· 
va I<'ederal não figuram no orça· 
menta. 

A breve exposição da estrutu
ra do orçamento do govêrno 
central dos Estados Unidos, que 
figura a seguir, será dividida, 
para fins de estudo, em quatro 
partes: 

I. Emprêsas públicas 
lI. Fundos especiais com des· 

tinação própria 
lI!. Normas seguidas para a 

classificação 
IV. Outras características oro 

çamentárias. 

r. EMPRÊSAS PlJBLICAS 

Na.tureza das ernp1'êsas públicas 

No govêrno federal dos Esta· 
dos Unidos existem três tipos 
genéricos de emprêsas públicas: 

a) comerciais - dirigidas por 
departamentos e órgãos autôno· 
mos, das quais a mais impor
tante é o serviço postal (Post 
Oflice Departnumt). Outros de· 
partamentos e órgãos abrangem 
atividades diferentes, como as 
obras pÚblicas de energia elétri· 
ca, admInistradas pelo Depart· 
rl~/.t 01 lhe interim' (MinIsté
rio do Interior) e a administra· 

ção florestal, sob a jurisdição do 
Forest Service 01 the Depart
men of Agriculture (Serviço Flo
restal do Ministério da Agricul
cultura). Nos departamentos e 
órgãos foram criados fundos de 
operações, destinados a atender 
às operações de tipo comercial 
- cujo número aumenta dia a 
dia -, controlados através de 
um orçamento de tipo comercial, 
conforme mostramos abaixo. 

b) em]Jrêsas autárquicas -
Est rio funcionando, le~almente 

l'eeonhecldas pelo Congresso, 
umas 75 emprêsas dêste tipo, 
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cujas ações são propriedade do 
govêrno. Dessas emprêsas, 51 
ocupam· se de diversos tipos de 
crédito rural; 13 dedicam suas 
atividades a questões relaciona
das com a habitação, e as outras 
compreendem a Tennessee Va
lley Authority (Administração 
do Vale do Tennessee), a Re
construction Finance Corpora
tion (Repartição Financeira de 
Reconstrução) e o Banco de 
Exportação e Importação, conhe· 
cido como EXIMBANK. 

c) sociedades de economia mAs
ta - A legislação dos Estados 
Unidos criou um limitado nú
mero de emprêsas às quais se 
aplica a denominação convencio
nal de "emprêsas de proprieda· 
de mista". Na maior parte dos 
casos. o Congresso votou as ver
bas com as quais o Tesouro 
comprou total ou parcialmente 
as ações do capital inicial das 
emprêsas citadas. O restante dos 
direitos de propriedade está em 
mãos de particulares que com
praram ações; a administração 
e contrôle destas emprêsas está 
geralmenü> a cargo de acionis
ta~ parti<'ulal'l's. Entre as "em
pl'êsns dl· !Jropdt>Lladl" mista" fi· 
guram () CenU'ul Hank fuI' Cvo
fJ~T(/f'iL'e8 (Banco Central para 

as Cooperativa~), bancos regio
nais para cooperativas e bancos 
de empréstimos federais para 
habitação. 

Orçamentos MS emprêsas pü. 
blicas 

As atividades de tipo comer
cial, dirigidas pelos departamen
tos e órgãos autônomos criados, 
figuram nos orçamentos dêsses 
departamentos. A menos que te
nham sido criados fundos doe 
operações para essas atividades, 
as consignações de créditos e as 
despesas com as atividades de 
natureza comercial serão espe
cificadas com base em valores 
brutos e consignadas nos totais 
orçamentários do departamento. 
Não obstante, as receitas proce
dentes dessas atividades não 
aparecem como contrapartida 
das despesas do d'epartamento 
e são classificadas como "recei
tas diversas" nas contas gerais 
das receitas. O Post Ottice De
partment (Departamento dos 
Correios) não segue o mesmo 
processo. Suas contas aparecem 
no orçamento do govêrno cen
tral com has{' em valores lIqui
uus. Isto t>. só !J .~lipef'c! dI ú!.l () 

tleficit irá afetill' (J~ tt1tuis (,I'\,R' 

mentários. 
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As cmpr(>sa~ autárquica!> apa· 
recem no resumo das contas ar· 
çamentárias com base no movi· 
menta liquido em dinheiro. Só 
se consignam nos totais orça· 
mentários os resultados combi· 
nados das contas de operações 
correntes e das contas de capital. 
No resumo dos quadros orçamen· 
tários, tanto na apresentação por 
função das despesas como na 
apresentação por unidades de ar. 
ganização, não existe um só lan· 
çamento que reflita o superavit 
ou o delicit combinado de tôdas 
as emprêsas autárquicas. Em seu 
lugar, os efeitos orçamentários 
do funcionamento de cada em
prêsa aparecem refletidos nos 
programas do departamento, no 
resumo destinado às "repartições 
independentes". O superavit ou 
o delicit, por exemplo, das di
versas emprêsas agricolas refle
te·se no resumo de contas do 
Ministério da Agricultura, do 
qual são um componente admi
nistrativo. Não obstante, o resul
tado liquido das operações do 
Banco de Exportação e Impor
tação, que é o reflexo dos em
préstimos e reembolsos, é con
signado separadamente no re
sumo de contas sob o titulo "re
partições independentes". 

o su.1temt'it ou dr:!i,it trans· 
portado das contas de emprêsas 
para o resumo de contas do or
çamento reflete os resultados 
combinados das operações cor
rentes e de capital. f:ste é o 
processo correto, pois a contabi· 
lidade central não estabelece di
ferença alguma entre o orça
mento de capital e o orçamento 
de operações, tanto para os de
partamentos como para as em
prêsas públicas. O superavit e o 
delicit das emprêsas são incor
porados ao capitulo das despe
sas, no resumo orçamentário, 
sendo que no caso de um 8upe
ravit haverá uma redução no 
total das despesas orçamentá
rias. 

Os reembolsos de capital feio 
tos ao Tesouro pelas emprêsas 
do govêrno são 'excluidos das 
receitas orçamentárias, assim 
como das despesas das emprêsas. 
A única exceção a êste principio 
é representada pelos reembol
sos de capital feitos pelas pou
cas emprêsas que mantêm con· 
tas correntes fora do Tesouro, 
sendo que nestes casos o reem
bôlso aparecerá na conta de "re
ceitas diversas" do Tesouro. Por 
fim, as operações de capital ex
cluidas das receitas orçamentã-
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rias sf~o deta lhadas 0111 um de
monstrativo suplementar que fi
gura no orçamento. 

As sociedades de economia 
mista, ou melhor, as "emprêsas 
de propriedade mista", não 'estão 
geralmente sujeitas ao contrôle 
orçamentário, nem seu supera
vit ou delicit de operação apa
rece no resumo dos totais orça
mentários. Suas operações de ca
pital, contudo, influirão, certa
mente, nos totais orçamentários. 
As consignações de créditos des
tinadas pelo Congresso aos fun
dos de capital dessas emprêsas 
aparecerão no resumo das con
tas orçamentárias, juntamente 
com seus reembolsos de capital. 

Orçamento de tipo comercial 
para as emprêsas autárquicas 

A partir de 1945, essas emprê
sas passaram a apresentar ao 
Bureau 01 the Budget (Depar
tamento de Orçamento) um or
çamento do tipo comercial, e, 
em geral, se têm reajustado às 
normas do contrôle orçamentá
rio. ~sses orçamentos diferem 
de uma para outra emprêsa, de 
conformidade com as suas di
ferentes operaçôes e programas 
financeiros. Em regra geral, os 
orçamentos de tipo comercial in-

d 11em uma demonstração de con
tas que se divide em duas se
ções: fundos aplicados e fundos 
obtidos. Na seção de "fundos 
aplicados", são anotados os gas
tos com a aquisição de ativos, 
custos de operação, reembolsos 
de capital e aumentos do capital 
de operações. A demonstração 
dos "fundos obtidos" agrupa as 
receitas procedentes da venda de 
ativos, a renda de operações cor
rentes e as receitas referentes 
às operações de crédito ou de 
consignações de créditos votados 
pelo Congresso, e de uma dimi
nuição no capital de operações. 
Conseqüentemente, o total de 
fundos aplicados é igual ao de 
fundos obtidos. 

Além da demonstração de con
tas que especifica a origem e 
aplicação dos fundos, os orça
mentos de tipo comercial in
cluem extratos ou demonstrati· 
vos de contas nos quais figu
ram as receitas e despesas das 
operações correntes, e uma de
monstração da situação finan
ceira que detalha o ativo, o pas
sivo e o capital. Nesses demons
trativos, inclui-se uma conta que 
apresenta o resultado liquido 
das atividades das emprêsas sô
bre o orçamento, e um demons-
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trativo que revela os investimen· 
tos do Govêrno nas atividades 
da emprêsa. Os demonstrativos 
de contas são estruturados de 
maneira que permitam determi· 
nar, qualquer que seja a emprê· 
sa, a divisão de suas fontes de 
receitas entre consignações de 
créditos e receitas arrecadadas 
em operações presentes e pas· 
sadas. 

As normas do contrôle orça· 
mentário para as emprêsas au· 
tárquicas diferem substancial· 
mente do contrôle exercido sôbre 
os ministérios e órgãos admi· 
nistrativos. As comissões do Con
gresso incumbidas das consigna· 
ções de créditos revêem os orça
mentos de tipo comercial das 
emprêsas autárquicas e devem, 
naturalmente, adotar medidas 
efetivas em relação a todos os 
créditos concedidos com fundos 
do Tesouro. Ademais, o Congres
so costuma fixar um limite para 
as despesas administrativas de 
cada emprêsa. Não obstante, não 
ocorre, necessàriamente, a apro· 
vação de quantias determinadas 
para programas especificas. Em 
geral, cada emprêsa tem a fa
culdade de gerir seus assuntos 
dentro dos limites originària
mente fixados por lei, com os 

fundos disponíveis de seus pro
gramas de trabalho. Citemos, 
por exemplo, o fato de as emprê
sas poderem estabelecer contra· 
tos sem fazer referência às li
mitações do exercicio financeiro. 

Contrôle do Tesouro sôbre os 

fundos das emprêsas públicas 

De 1930 a 1940, algumas des
sas emprêsas foram autorizadas 
a lançar mão de empréstimos pú· 
blicos e seus tItulos foram ga
rantidos pelo Tesouro. Não obs
tante, o Tesouro dos Estados 
Unidos é atualmente a única 
autoridade com a faculdade de 
realizar operações de crédito por 
conta dos ministérios e re
partições públicas e emprêsas 
autárquicas; só se acham em 
circulação pequenas quantidades 
de titulos garantidos. Por seu 
lado, as sociedades de economia 
mista podem vender titulos ao 
público sem o aval do Tesouro. 

Na prática, isso significa que 
só escapam ao contrôle do Te
souro as transações de capital 
de certos tipos de operações de 
crédito agrícola, fiscalizadas pela 
Farm Credit Administration of 
the Department of Agriculture 
(Administração do Crédito Ru-
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ral do Ministério da Agricultu
ra). Ademais, as emprêsas au
tárquicas não podem efetuar 
operações de compra e venda de 
obrigações dos Estados Unidos 
acima de 100_000 dólares, sem 
a aprovação do Secretário do 
Tesouro. 

Tôdas as contas-correntes des
sas emprêsas, que excedem .. _ . 

50.000 dólares, devem ser man
tidas na Tesouraria dos Es

tados Unidos. As sociedades de 
economia mista, isto é, as "em
prêsas de propriedade mista", 
estão isentas desta obrigação e 
freqUentemente mantêm suas 
contas-correntes em bancos co
merciais. 

lI. FUNDOS C<>M DESTINAÇÃO ESPECIAL 

o orçamento dos Estados Uni
dos registra também o movi
mento financeiro dêsses fundos 
especiais, se bem que, com raras 
exceções, êsse movimento não 
se reflita nos totais orçamen
tários. Os fundos com destina
ções especiais são entidades ju
rídicas independentes das ativi
dades dos departamentos, órgãos 
autônomos e emprêsas públicas 
corporativas. Em geral, foram 
criados com o objetivo de apre
sentarem uma contabilidade se
parada para os fundos especiais 
que o Govêrno mantém com uma 
finalidade fiduciária especifica. 
Estas somas não são aplicadas 
em concessões de créditos apro
vados pelo Congresso para fi
nalidades gerais da administra
ção pública, e sim em necessi
dades financeiras de caráter ge-

ral, isto é, os recursos dêsses 
fundos especiais são usados na 
compra de letras do Tesouro. Os 
juros sôbre essas letras cons
tituem receita dêsses fundos e 
urna despesa do orçamento. 

Os mais importantes dentre 
todos êsses fundos especiais são 
os que se relacionam com os 
programas de previdência social, 
embora um grande número das 
contas dos fundos seja mantido 
e administrado por departamen
tos e órgãos autônomos. Por 
conseguinte, uma vez que os 
fundos especiais com destinação 
própria não são objeto de um 
tratamento uniforme no siste
ma orçamentário americano, as 
contas principais terão que ser 
necessàriamente examinadas à 
parte. 
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Fundos d,e Segnro Social 

Fundo de Aposentadoria e de 
Pensõe8 aos Sobreviventes 

~ste fundo abrange o movi
mento financeiro do programa 
de aposentadoria e pensões. O 
fundo dispõe de duas receitas 
principais, a saber, as taxas sô
bre as atividades das pessoas 
empregadas, arrecadadas direta
mente para êste programa, e 
os juros das obrigações do go
vêrno americano em poder do 
referido fundo. As taxas sôbre 
as atividades das pessoas empre· 
gadas são especificadas no re
sumo orçamentârio, no capitulo 
das receitas, e deduzidas mais 
tarde como um crédito consigo 
nado ao fundo, quando se cuidar 
das receitas liquidas do orça· 
mento. Os pagamentos de bene
ficios são feitos diretamente pelo 
fundo e não aparecem como des
pesas orçamentârias, ao passo 
que as despesas de custeio do 
sistema são pagas através do 
fundo geral e incluidas nas des
pesas orçamentârias. 

Fundo de Seguro contra o 
De8empr~go 

O sistema federal contra o 
desemprêgo é financiado com 
recursos provenientes de impos-

tos cobrados pelo Govêrno sô
bre as fôlhas de pagamento, 
mais uma parte das receitas 
dos impostos pagos ao Tesouro 
americano. Esta parte é conside
rada como uma receita orça
mentâria, da qual uma quanti· 
dade aproximadamente equiva· 
lente é consignada aos Estados, 
para êsse fim. A parte que se 
acaba de mencionar é extra-or
çamentária, isto é, as contribui
ções percebidas pelo sistema, 
provenientes da tributação sôbre 
as fôlhas de pagamento, bem 
como as somas destinadas ao pa. 
gamento do seguro de desemprê
go não afetam os totais orça
mentârios. 

F'undo de J'ubilaçiüJ dos 
Ferroviários 

A legislação norte-americana 
criou um sistema separado de 
aposentadorias para os ferro
viários. O movimento financeiro 
desta conta se reflete parcial
mente no orçamento. As recei
tas, em forma de impostos sô
bre as fôlhas de pagamento, são 
classificadas nas receitas orça
mentârias como impostos sôbre 
as atividades das pessoas empre· 
gadas. Por outro lado, credita·se 
valor equivalente à conta de 
aposentadoria dos ferroviârios. 
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Dêsse modo, as pensões são pa· 
gas com recursos do fundo e não 
aparecem nos totais orçamen· 
tários. 

Outros fundos com destinação 
especial 

Entre outros importantes fun· 
dos dessa natureza administra
dos pelo Govêrno, figuram o fun
do de aposentadoria dos empre
gados federais e o fundo de se
guro de vida dos ex·combatentes. 
Além dêsses, existem centenas 
de pequenas contas de fundos 
administrados pelos departamen. 
tos e órgãos autônomos. As receio 
tas dêsses fundos menos impor· 
tantes são obtidas geralmente de 
fontes não originadas de taxas 
e que não constituem uma trans-

IlI. NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO 

Resumos de contas 

Os resumos das contas das 
despesas e da consignação de 
créditos do orçamento america
no classificam-se simultâneamen
te por função e por organização. 
A classificação por função dis· 
tribui os prograams do govêrno 
central segundo a finalidade a 
ser cumprida, os grupos a que se 
destinam e a natureza do benefi
ciário da despesa a ejue se refere. 

íerência das contas gerais e 
espeCiais. 

Embora nos Estados Unidos 
não se tenha estabelecido um 
modêlo de relação uniforme 
entre o orçamento e as contas 
dêsses fundos, cabe dizer que 
os totais orçamentários, em ge
ral, não incluem o movimento 
daqueles. Os resumos orçamen· 
tários não reunem o movimen· 
to financeiro dos departamentos, 
órgãos autônomos e emprêsas 
públicas com o movimento fi· 
nanceiro dos fundos especiais, 
se bem que nos quadros expli· 
cativos que acompanham o orça
mento figure um demonstrativo 
consolidado da situação de tôdas 
as receitas e despesas dos fun· 
dos com destinação especial. 

São descritas 13 funções princi· 
pais, como a defesa nacional, 
serviços e pensões aos ex·comba
tentes, assuntos e finanças inter· 
nacionais, administração gover
namental em geral, etc. Estas 
funções não consideram os de
partamentos nem os órgãos au
tônomos, dai resultando que os 
programas de determinado de
partamento podem cumprir uma 
ou várias das funções principais. 
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o resumo dos quadros orça· 
mentãrios se apresenta também 
por unidade de organização. A 
cada uma das subcontas dos de· 
partamentos e órgãos autôno· 
mos une·se um número da chave 
correspondente à função, a fim 
de fornecer uma referência cru· 
zada para a classificação fun· 
cional. 

Os resumos de contas apre· 
sentam, por sua vez, os crédi· 
tos consignados e as despesas 
correspondentes a três exerci· 
cios, a saber, ao exercicio encero 
rado (cifras reais) , ao exerci· 
cio em curso (cifras aproxima· 
das) e ao próximo exercicio (ci
fras estimadas). 

Resumos por organização 

Os detalhes relativos às uni· 
dades de organização no orça· 
mento americano destinam·se 
principalmente ao serviço das 
comissões do Congresso encaro 
regadas das consignações de cré· 
ditos. Para os departamentos e 
órgãos autônomos, apresentam
·se como despesas empenhadas, 
isto é, as somas que se esperam 
destinar à admissão de pessoal, 
à compra de suprimentos e equi· 
pamento ou contratos firmados. 
Por conseguinte, êsse processo, 
com base em empenhos, estabe· 

Ieee uma diferença entre as con
signações de créditos e as des
pesas. Isto quer dizer que as 
consignações de créditos autori
zam os empenhos, enquanto que 
as despesas representam gastos 
para atender àqueles, à medida 
que se vencem. Dêsse modo, pre
para-se a lista de empenhos para 
cada unidade de organização 
com base numa classificação por 
objeto de despesa, na qual se 
apresentam categorias tais como 
serviços pessoais, viagens, trans
portes, trabalhos tipogrãficos, 
etc. 

Durante os últimos anos, e 
particularmente no orçamento 
de 1951, as listas de empenhos 
foram preparadas também com 
base nas atividades. Nesta clas· 
sificação aparecem os fundos 
que foram ou serão destinados 
aos diversos programas admi· 
nistrados pela unidade. Mediante 
tais dados, pode-se computar, 
antecipadamente, dados sôbre 
custos por unidade e volume de 
trabalho, proporcionando assim 
normas para a determinação do 
rendimento do órgão. Os pro
gramas de atividades e a apre
sentação inicial de informações 
sôbre o volume de trabalho e 
custos por unidade são os aspec
tos mais importantes do que se 
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denomina nos Estados Unidos 
"orçamento-programa". :J!:ste or
çamento apresenta a forma de 
orçamento dos programas pre
parados pelos órgãos autônomos 
e se destinam, principalmente, 
às atividades da unidade, poden
do, entretanto, fornecer infor
mações detalhadas sôbre os ser
viços de pessoal e outros ser
viços nos quais se originam as 
despesas. Tais orçamentos fo
ram autorizados recentemente 
por uma lei e é de esperar-se 
que se convertam no principal 
meio para a apresentação de 
dados pelos órgãos autônomos e 
departamentos do govêrno_ 

Classificação das receitas 

As receitas do orçamento ame
ricano são classificadas em cin
co categorias principais, a saber, 
impostos diretos sôbre as pes
soas fisicas, impostos diretos sô
bre as pessoas juridicas, impos
tos de consumo, impostos sôbre 
as atividades das pessoas em
pregadas e receitas diversas. A 
categoria de receitas diversas é 
ampla e abrange formas muito 
variadas, corno taxas, multas, ju
ros, receitas procedentes da alie
nação de bens públicos, dividen· 
dos sôbre titulos das emprêsas 
públicas e receitas obtidas com 

a venda de produto!' por parte 
dos departamentos e órgãos do 
govêrno. 

Algumas deduções são efetua
das nas receitas brutas, a fim 
de chegar-se ao conceito de "to
tal das receitas orçamentárias", 
Essas deduções ~ relativas às 
receitas tributárias ~ compõem
se de duas partes: a primeira 
diz respeito às consignações fei
tas ao Fundo de Aposentadoria 
e Pensões, para os seus progra
mas; a segunda refere-se ao 
reembôlso de impostos cobrados 
em excesso. Finalmente, pela 
comparação do "total de recei
tas orçamentárias" com as des
pesas orçamentárias pode-se de
terminar se existe superavit ou 
deficit. 

Classificações segundo a conta
bilidade nacional 

o resumo dos demonstrativos 
orçamentários não assinala as 
operações que interessam à con
tabilidade ou à análise da renda 
nacional. As contas, por exem
plo, não mostram o total das 
"transferências" e "compras do 
govêrno de bens e serviços", nem 
distinguem os gastos feitos "no 
pais" e no "estrangeiro". Não 
obstante, os quadros orçamentâ
rios complementares proporcio-
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nam dados capazes de servir 
para estabelecer as classifica· 
ções necessárias à análise eco· 
nômica das receitas e despesas. 
Dêsse modo, um dos quadros 
componentes do orçamento ame· 
ricano mostra as "receitas pro
cedentes do público e os paga
mentos feitos ao mesmo", elimi
nando, por conseguinte, as ope
rações entre as unidades admi
nistrativas e as operações não 
efetuadas por meio de caixa, 
proporcionando assim uma men
suração do efeito combinado das 
atividades do Govêrno central 
sôbre a renda e o capital do 
setor privado. 

Um segundo quadro intitula
do "despesas orçamentárias de 
invêstimentos, de operações e 
diversos" fornece dados sôbre o 
ativo adquirido ou sôbre outras 
despesas destinadas a proporcio
nar lucros por um período su
perior ao exercicio financeiro. 
~ste quadro também propicia 
detalhes sôbre empréstimos -

classificados segundo seu tipo e 
órgão autônomo correspondente 
- sôbre compras governamen
tais de ativos fisicos, sôbre mu
tações no patrimônio e sôbre 
programas de subsídios. 

Deve-se acrescentar que os ór· 
gãos autonômos dos Estados 
Unidos, exceção feita ao Bureau 
of Budget (Departamento do Or
çamento), proporcionam informa
ções sôbre as atividades oficiais 
nas classificações referentes à 
contabilidade nacional. O Depar
tamento de Comércio dos Esta
dos Unidos e o Council of Eco
nomic Advisers (Conselho de 
Assessôres Econômicos) infor
mam e classificam as atividades 
governamentais para efeito da 
análise da renda nacional. O De
partamento do Tesouro, por sua 
vez, fornece dados sôbre as ope
rações monetárias do govêrno 
federal, entre as quais figuram 
as contas orçamentárias, as con
tas dos fundos especiais, e as 
variações nos saldos de opera
ções_ 

IV_ OUTRAS CARACTERíSTICAS OllÇAl\IF.NTÁRIAS 

A1)UIYlÇaO do defiC'it 

O processo de classificação 
empregado no úl'çamento norte
-americano exclui dos totais or-

çamentários as operações dos 
fundos fiduciários. Um defícit se 
define em funçào do!; totais urça· 
mentários, de maneira que um 
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excesso das despesas orcamentá
rias (menos as despesas dos fun
dos especiais) sôbre o total da 
receita traz um delicit_ Se os sal
dos de caixa da Tesouraria são 
constantes, a dívida pública au
menta na proporção do delicit, 
mesmo quando êste puder ser 
compensado com as acumulações 
dêsses fundos especiais_ Por con
seguinte, pode ocorrer que as 
operações governamentais em 
seu conjunto, inclusive os fun
dos especiais, acarretem um su
peravit, enquanto o orçamento 
registra um delicit e a divida 
ativa aumenta_ Do mesmo modo, 
o delicit ou o superavit não são 
iguais às receitas em dinheiro 
e aos gastos feitos sob a forma 
de operações do govêrno em seu 
conjunto, inclusIve as dos fun
dos especiais_ 

As operações relativas à divi
da nacional figuram num de
monstrativo orçamentário, inti
tulado Eftect 01 Financial Ope
rations on the Public Debt (Efei
to das Operações Financeiras 
sôbre a Divida PÚblica)_ Nêsse 
resumo aparecem os emprésti
mos liquidas de que necessita 
a Tesouraria, e a razão dessas 
necessidades - delkit ou swpe
ravit orçamentários, operações 

da conta dos fundos especiais e 
variações nos saldos disponlveis. 
Também oferece informação sô
bre a distribuição dos titulas da 
dívida pública, segundo a natu
reza dos possuidores (fundos 
especiais, público em geral, etc.)_ 
Além disso, o Departamento do 
Tesouro fornece dados sôbre as 
operações da divida dos Esta
dos Unidos, como, por exemplo, 
o volume de amortização da di
vida e o total da venda de tí
tulos_ 

A nálises especiais 

O orçamento americano con
tém um certo número de tabe
las suplementares que fornecem 
dados adicionais sôbre progra
mas públicos especiaIs. Para os 
efeitos orçamentários, o Depar
tamento do Tesouro apresenta 
uma explicação do cálculo da 
estimativa das receitas previs
tas. O documento contém, ade
mais, uma análise detalhada dos 
programas federais de obras pú
blicas, projetos, desenvolvimen
to e planos, e uma classificação 
dos programas de ajuda federal 
aos governos estaduuls e locais. 
O Apêndice orçamentário con· 
tém detalhes sôbre tipos espe· 
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cial1zados de receitas, despesas 
e créditos consignados, e qua
dros descritivos. 

Critério para a contabili.wçoo 

O exercicio financeiro dos Es
tados Unidos vai de 1.9 de julho 
de um ano até 30 de junho do 
ano seguinte; isto significa que 
o exercicio financeiro de 1959, 
por exemplo, termina no dia 30 
de junho dêste ano. 

As despesas orçamentárias 
das contas gerais especiais e 
das contas correntes por che
ques das emprêsas são especi
ficadas nos resumos orçamentá
rios, com base no movimento da 
caixa (cheques pagos), com exce
ção dos juros da divida pública, 
que são anotados com base no 
exercicio. 

Fontes principais de informação 
s6bre as linanças púbZicas dos 
Estados Unidos da Am&ica: 

Orçamento do Govbno dos Es
tados Unidos, 

Relatório Anual do Secretá1'io 
do Tesouro, 

BOl,etilm do Tesouro (mensal), 
Relatório Anual do Coletor das 

Rendas Públicas, 
Departamento do Tesouro, Com

bined Statement 01 Receipts, 
Expendidures and Balances 01 
the United States (Demons
tração Combinada de Receitas, 
Despesas e Balanços dos Esta
dos Unidos) (anual), 

Economic Report of the Presi
dent (Relatório Econômico do 
Presidente) (Semestral)_ 

Departamento do Comércio, .sUT

vey of Current Business (men
sal l_ 

UNIÃO DAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS 

PRINCIPAIS CARACTERíSTICAS DO ORÇAMENTO DO ESTADO (47) 

O orçamento da URSS consti
tui um instrumento de planeja
mento econômico levado a efeito 
em uma economia que se baseia 
na propriedade pública dos 
meios de produção, As principais 
diferenças entre o orçamento 

russo e os orçamentos dos paí
ses cujas economias se baseiam 
na propriedad'e particular pare
cem residir no seguinte: 

1) O orçamento russo inclui, 
além das receitas e despesas de 

(i71 Or<;amento do Estad<.i é a traduQãv l1tel'IlJ de GOSUDARs'rVENY BUD
GE'l', que é o orçamento da URSS. 
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tipo corrente, a maior parte dos 
lucros das emprêsas industriais 
do pais e, no capitulo das des
pesas, a maior parte da forma
ção de capital realizada no con
junto da economia. 

2) O orçamento russo serve 
de instrumento efetivo para a 
repartição do produto nacional 
entre o investimento real e o 
consumo corrente, segundo os 
objetivos fixados pelo plano eco
nômico. 

3) O orçamento representa a 
parte mais substancial do plano 
financeiro geral indispensâvel ao 
cumprimento do plano econômi
co e, ao mesmo tempo, funciona 
como instrumento de contrôle 
da execução do referido plano. 

N o estudo que se faz a seguir, 
os aspectos mais importantes do 
orçamentos da URSS serão exa
minados sob os seguintes titulos: 

I. Alcance do orçamento do 
Estado, 

11. Estrutura do orçamento 
do Estado, 

r. ALcANCE 

O alcance do orçamento do Es
tado pode ser examinado sob 
três aspectos diferentes: a) pela 

lII. As emprêsas públicas e o 
orçamento do Estado, 

IV. Orçamento da URSs.-or
çamentos das Repúblicas da 
União, orçamentos das adminis
trações municipais, e suas inter
relações, 

V. O orçamento do Estado 
como instrumento de contrôle, 

VI. Preparação do orçamento 
do Estado, 

VII. Execução do orçamento 
(:0 Estado. e 

VIII. Encerramento das con
tas orçamentârias_ 

A descrição do sistema orça
mentârio soviético feita neste 
trabalho se baseia principalmen
te em publicações que examinam 
os principais aspectos dêsse siso 
tema. Ressalte-se, no entanto, 
que, a partir dos anos que pre
cederam imediatamente a guer
ra, tornou-se impossível a obten
ção de textos orçamentârios de
talhados e demonstrações das 
contas encerradas, o que veio 
impedir a conclusão da anàlise, 
mediante um estudo acurado da 
verdadeira execução do orçamen
to soviético. 

inclusão no urçamento do Esta
do dos orçamentoll de tOdas as 
entidades politieas e administra-
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tivas nas diferentes esferas de 
govêrno, b) pela relação entre 
o orçamento do Estado e as con
tas das emprêsas públicas e 
outras organizações não inclui
das no mesmo, e c) por certas 
receitas e despesas extra-orça
mentárias. 

a) O orçamento do Estado é 
um orçamento conjunto ou inte
grado, no qual figuram o orça
mento da União, os orçamentos 
das 16 Repúblicas que a formam, 
e os orçamentos de tôdas as 
administrações locais. Os orça
mentos das administrações lo
cais, incorporados ao orçamento 
do Estado desde 1938, correspon
dem às escalas inferiores da 
administração dentro de cada 
República da União, como sejam 
as repúblicas autônomas, pro· 
víncias, regiões, distritos, muni· 
cipalidades e povoados ou comu· 
nidades. Em suma, a direção 
centralizada da economia plane
jada alcança sua maior expres
são na unificação e consolida
ção dos orçamentos de todos os 
govêrnos, em suas diversas esca
las, em um só orçamento: o do 
Estado. 

O orçamento da União é, 
quanto ao volume de receitas e 
despesas, o mais importante, se 

comparado com o total de re
ceitas e despesas dos orçamentos 
das Repúblicas da União e dos 
orçamentos de tôdos os gover
nos locais. Recentemente, as des
pesas do orçamento da União 
representavam 415, enquanto 
que as despesas de tôdas as 
Repúblicas orçavam em cêrca 
de 7 %, e as despesas das admi
nistrações locais constituiam 
15 %, aproximadamente, do to
tal das despesas do orçamento 
do Estado. Isto significa que a 
maior parte dos fundos oficiais 
pertence ao orçamento da União. 

b) As emprêsas públicas en· 
carregadas dos diversos ramos 
de atividade econômica, como 
bancos, indústria, agricultura, 
comércio, transporte e comuni
cações, administram sua própria 
contabilidade independente do 
orçamento do Estado. Não obs
tante, são feitas certas dedu
ções sôbre seus lucros líquidos. 
os quais aparecem no capítulo 
de receitas do orçamento da 
União, dos orçamentos das R'epú. 
blicas, ou dos orçamentos das 
administrações locais de confor
midade com o grau de impor
tância dessas emprêsas. A maio
ria das emprêsas organizadas 
sob a forma de consórcios ou 
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uniões apresentam caráter na
cional, isto é, estão sob o con
trôle direto dos órgãos financei
ros da União e, por conseguinte, 
as deduções feitas sôbre seus 
lucros aparecem incluídas no 
orçamento da União. Por outro 
lado, as emprêsas que em razão 
de sua importância atuam no 
âmbito das Repúblicas são con
troladas pelos órgãos financei
ros de cada República da União. 
Entretanto, sômente a um limi
tado número de emprêsas o Pre
sidium do Soviet Supremo da 
URSS outorgou êste caráter. 
Assim, as deduções sôbre seus 
lucros aparecem no capítulo das 
receitas dos orçamentos das 
Repúblicas, ao passo que as re
ceitas dos governos locais in
cluem deduções feitas nos lu
cros das emprêsas industriais e 
comerciais locais, como sejam, 
os bancos municipais, abasteci
mento de água, bondes, esgo
tos, etc. 

As emprêsas públicas funcio
nam com certa independência e 
flexibilidade, empregando as re
ceitas de operações para cobrir 
as despesas com suas ativida
des econômicas. Por outro lado, 
recebem dotações dos respectivos 
orçamentos (da União, das Repú-

blicas ou das administrações lo
cais) para seus investimentos de 
capital. 

c) Conseqüentemente, tôdas as 
receitas do orçamento do Esta
do, salvo pequenas exceções, se 
destinam a cobrir despesas. Em 
geral, não existem receitas vin
culadas a objetivos especiais. 
Não obstante, há algumas recei
tas extra-orçamentárias dessa 
natureza, e que constituem parte 
de fundos ou de contas especiais 
independentes do orçamento do 
Estado. Essas contas especiais 
são criadas e sancionadas pelo 
Conselho de Ministros da União, 
quando se trata de instituições 
e organizações de importância 
nacional, e pelo Conselho de Mi
nistros de cada República, se são 
instituições e organizações das 
Repúblicas da União e governos 
locais. Recebem receitas espe
ciais provenientes de emolumen
tos, matrículas ou outras con
tribuições para jardins de in
fância, escolas técnicas, escolas 
especiais para cegos, surdos e 
mudos, internatos, museus, etc. 
A esta categoria pertencem as 
receitas administrativas, emolu
mentos, receitas da venda de ma
terial e de publicações, e alu
guéis de edificios. Tais receitas 
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destinam-se a cobrir as despesas 
de impressão, compra de livros 
para as bibliotecas, trabalhos 
de recuperação de material, tra
balhos de pesquisas, etc. Duran
te a guerra existiam duas con
tas especiais, o Fundo de Defesa 
e o Fundo do Exército Verme· 

II. ESTRUTURA 

As despesas e receitas do orça
mento do Estado são escritura
das com base em valores brutos, 
isto é, as despesas são anota
das sem qualquer dedução das 
receitas afins. e as receitas sem 
dedução alguma das despesas 
correspondentes. Inclui êle, tam
bém, as despesas e receitas bru
tas do Fundo de Previdência So
cial, que compreende diversos 
programas, por exemplo, pensões 
para a invalidez, aposentadorias, 
seguro-doença e assistência mé
dica. As receitas do Fundo de 
Previdência Social provêm de 
contribuições de tôdas as emprê
sas, organizações e instituições 
públicas. Os empregados, con
tudo, não contribuem diretamen
te. Embora sejam análogas às 
emprêsas públicas quanto a sua 
administração e atividades, as 
estações de máquinas e tratores 
são tratadas de forma diferente 

lho, cujas receitas provinham 
de contribuições voluntárias da 
população. Todos os anos é pre
parado um demonstrativo de 
tôdas as contas especiais, o qual 
deverá ser anexado às contas 
encerradas do orçamento do Es
tado. 

no orçamento do Estado. Suas 
despesas consistem em combus
tivel e lubrificantes, reparação 
de tratores, máquinas segadoras, 
trilhadoras e limpadoras e 
outras máquinas agricolas, salá
rios e despesas administrativas; 
suas receitas procedem dos ser
viços prestados às granjas cole
tivas. As receitas e despesas bru
tas de operação derivadas dessas 
atividades aparecem no orça
mento do Estado. Conforme se 
disse anteriormente, no capítulo 
das receitas figuram as dedu
ções feitas nos lucros de tôdas 
as emprêsas públicas, e no capi
tulo de despesas as contribui
ções relativas aos gastos de ca
pital. 

O orçamento do Estado, con· 
tendo detalhadamente todos os 
itens das despesas e receitas, 
não é publicado e, por conse
guinte, não é divulgado. Con· 
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tudo, somente um resumo das 
contas é publicado no momento 
de o mesmo ser apresentado ao 
Soviet Supremo (Parlamento) 
pelo Ministro das Finanças da 
URSS. 

As despesas distribuem-se por 
cinco grupos principais: 1) eco
nomia nacional (despesas de ca
pital) , 2) serviços sociais e cul
turais, 3) defesa nacional, 4) 
administração pública, e 5) ser
viços de empréstimos do Estado. 

O primeiro grupo compreende 
as despesas de investimento de 
capital nos diversos ramos de 
atividade econômica, agricultu
ra, transporte e comunicações, 
comércio e medidas para seu in
cremento, edifícios públicos, ha
bitação, etc. Por meio do orça
mento do Estado concedem-se 
às emprêsas públicas os recur
sos para investimentos de ca
pital e para o aumento do seu 
capital de operações. 

O item mais importante do 
orçamento de despesas refere-se 
ao financiamento da economia 
nacional, que nos últimos anos 
representou 2/5 (40 %) do total 
das despesas do orçamento do 
Estado. Uns 2/3 desta soma são 
empregados na formação de ca
pital e no aumento dos capitais 
de operações. O financiamento 

de novos investimentos de ca
pital e o aumento do capital de 
operações através do orçamento 
do Estado representam aproxi
madamente 4/5, ou seja 80 'fr do 
total de gastos feitos com êste 
fim. O restante da formação de 
capital é financiado com a parte 
dos lucros deixados à disposição 
das emprêsas públicas e com 
suas taxas para a depreciação. 

Em ordem de importância, se
guem·se as despesas com servi
ços sociais e culturais, que de 
1946 a 1948 representaram apro
ximadamente 30 '/c. ~ste item 
inclui as despesas relativas ao 
ensino; higiene e educação fi
sica; previdência social, que 
compreende o pagamento de pen
sões aos inválidos de guerra e 
seus familiares, às famílias dos 
mortos na guerra, famílias nu
merosas (programas administra
dos pelo Estado), e o seguro so
cial do Estado para indenizações 
às pessoas que temporária ou 
permanentemente se encontram 
incapacitadas para o trabalho 
(programas administrados pelos 
sindicatos) . 

Os grupos restantes são for
mados pela defesa nacional, des
pesas relativas aos diversos mi
nistérios e serviços, serviços da 
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dívida pública, etc. Quanto à 
composição dos itens das des· 
pesas citadas, não há informa
ções a respeito. 

As receitas do orçamento do 
Estado, segundo aparecem no 
demonstrativo resumido, distri
buem-se na seguinte forma: 1) 

impostos sôbre o movimento co
mercial, 2) deduções nos lucros 
das emprêsas públicas, 3) im
postos sôbre a população, 4) ré
ditos de empréstimos do Estado 
a terceiros, e 5) outras receitas. 
Os itens mais importantes são 
os impostos sôbre o movimento 
comercial e as deduções nos lu
cros das emprêsas públicas. 
l!:stes dois, per se, representam 
mais de 2/3 do total das re
ceitas do orçamento do Estado. 
Os itens incluídos sob o titulo 
de "outras receitas" são as re
ceitas brutas das estações de 
máquinas e tratores, as receitas 
de propriedades do govêrno, os 
direitos alfandegários, as receio 
tas do impôsto sôbre a renda 
pago pelas granjas coletivas 
(kolkhoz), as organizações e em
prêsas cooperativas. Os capitu
los de receitas públicas, acima 
enumerados, acham-se geralmen
te agrupados nos documentos 
oficiais sob o título de "rendas 
derivadas do setor privado da 

economia nacional". Sob a de
signação genérica de rendas di
retamente obtidas da população, 
aparecem os impostos indivi
duais e os réditos dos emprésti
mos lançados pelo Estado e 
subscritos individualmente, entre 
os quais se incluem não só os 
subscritos pela população, mas 
também os subscritos pelas cai
xas econômicas e pelas institui
ções de seguro social. 

O impôsto sôbre o movimen
to comercial representa a dife
rença entre o preço de venda 
fixado pelo Govêrno e o custo 
estimado, mais os lucros pre
viamente calculados. Constitui o 
principal instrumento para esta
belecer o equilibrio dos preços 
com relação à oferta de bens 
de consumo e a procura deter
minada pelas rendas disponíveis. 
Nos últimos anos, êste impôs to 
representou de 55 a 60 % do to
tal das receitas orçamentárias, 
incluindo os empréstimos do Es
tado a terceiros. 

As deduções nos lucros das 
emprêsas públicas representam 
a parte dos lucros não destina
dos a fins especiais no plano 
de investimentos e nem ao Fun
do de Administração, porém, em 
nenhum caso estas deduções se-
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rão inferiores a 10 % dos lucros 
de uma emprêsa. Recentemente, 
transferiu-se para o orçamento 
do Estado de 50 a 60 % dos 
lucros de tôdas as emprêsas pú
blicas, representando aproxima
damente 7 % do total das re· 
ceitas orçamentárias. Tendo em 
vista o fato de que os preços 
das mercadorias são determina
dos pelo Govêrno, bem como as 
receitas relativas aos lucros e 
aos impostos sôbre o movimen· 
to comercial, a distinção entre 
as receitas procedentes dêsse úl
timo impôsto e as procedentes 
dos lucros das emprêsas perde 
muito de seu habitual significa
do. Não obstante, por razões de 
ordem administrativa e geren· 
cial, conservou-se essa distin
ção. Por outro lado, deve-se no· 
tar que na economia russa os 
investimentos são determinados 
pelo plano, desaparecendo, assim, 
a função dos lucros como regula. 
dores de investimentos, restando· 
-lhes, unicamente, servir de in· 
centivo para aumentar e indicar 
a eficiência da emprêsa. Por 
conseguinte, segundo êsse siste
ma, os lucros da emprêsa não 
deveriam ser afetados por fatô· 
res exógenos, como seja a dife-

(48) Ver Parte lII. 

rença entre os preços de custo 
e de venda, já que êstes últimos 
são fixados pelo Govêrno, sem 
qualquer relação direta com o 
custo de produção. O impôsto 
sôbre o movimento comercial é 
pago pelas emprêsas de proprie· 
dade do Estado. As granjas co
letivas e as cooperativas pagam 
um impôsto sôbre a renda, cuja 
arrecadação representa uma pe
quena parcela das receitas do 
orçamento. As rendas pÚblicas 
derivadas da agricultura são, em 
realidade, muito mais elevadas 
do que parecem indicar os da
dos orçamentários. Por outro 
lado, outras receitas são obtidas 
mediante a entrega obrigatória 
de produtos agrícolas a um pre
ço inferior ao do mercado livre. 
A venda dessas mercadorias aos 
preços de varejo fixados pelo 
govêrno incluem o impôsto só
bre o movimento comercial, que 
aparece como rendas pagas pe. 
las indústrias que elaboram os 
produtos agrícolas ou pelas oro 
ganizações oficiais de comércio 
por atacado. A aUquota do imo 
pôsto é, em grande parte, deter· 
minada pela diferença de custo, 
incluindo os lucros e o preço 
fixado. (48) 
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o impôsto de renda, o impôs

to territorial, o impôs to sôbre 

os celibatários e o impôsto sô-

bre familias sem filhos ou com 
poucos filhos constituem os 
principais tributos sôbre as pes
soas físicas. 

ITI. As EMPRÊSAS PÚBLICAS E o ORÇAMENTO 

Assinalou-se já que as emprê
sas públicas administram sua 
própria contabilidade comercial 
e que suas relações com o orça
mento do Estado consistem no 
pagamento do impôsto sôbre o 
movimento comercial, em dedu
ções feitas sôbre os lucros e em 
receitas de fundos procedentes 
do orçamento do Estado para in
vestimentos de capital. A situa
ção financeira dessas emprêsas 
é determinada pelo plano eco
nômico, em função do volume e 
do custo da produção, da orga
nização da fôrça de trabalho e 
da utilização dos recursos_ O 
aumento na eficiência da em
prêsa reflete-se em seus lucros, 
que são a diferença entre as 
receitas de operação (receitas 
da venda de bens e serviços a 
preços fixados pelo Estado) e 
as despesas de operação, repre
sentadas p'elo custo da produção 
mais a depreciação, as contri
buiçÕes para a previdência so
cial e o impôsto sôbre o movi
mento comercial. O aumento dos 

lucros pode ser obtido mediante 
a elevação da produção, o que 
reduzirá o custo unitário atra
vés de uma menor depreciação 
por unidade, por uma melhor uti
lização do equipamento, por um 
aumento da produção individual, 
por um emprêgo mais racional 
das matérias-primas, etc. A fim 
de estimular a iniciativa da di
reção e dos trabalhadores na 
realização do plano, bem como 
para aumentar a eficiência e, 
por conseguinte, os lucros acima 
do nível previsto, 4 % dos lucros 
estimados são transferidos para 
o Fundo de Administração, quan
do a cifra dos lucros previstos 
é alcançada. Não obstante, se 
os lucros excedem as cifras pre
vistas, 50 % da diferença entre 
os lucros estimados e os lucros 
obtidos são transferidos para o 
referido fundo, que é utilizado 
com o fim de atender aos pro
blemas de moradia e melhora
mento das condições de vida, 
para conceder prêmios aos em
pregados, e para uma remune-
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ração especial destinada ao ge
rente_ Dêsse modo o Fundo de 
Administração constitui um ins
trumento importante para o 
cumprimento da tarefa prescri
ta pelo plano econômico_ Con
forme referências anteriores, de
pois de ter o Estado feito a de
dução inicial dos 10 % regula
mentares e de destinar 4 % ao 
Fundo de Administração, o resto 
é total ou parcialmente empre-

gado para aumentar o capital 
fixo e o capital de operações ou 
transferido para o orçamento, 
segundo determinação expressa 
contida no plano econômico ge
raL À medida que os planos de 
investimento vão sendo determi
nados por fatôres completamen
te independentes dos lucros da 
emprêsa, uma parte considerá
vel dos novos investimentos é 
geralmente coberta mediante 
contribuições do orçamento. 

IV_ ORÇAMENTO DA URSS, ORÇAMENTOS DAS REPÚBLICAS DA UNIÃO, 
ORÇAMENTOS DOS GOVERNOS LOCAIS, E SUAS INTER-RELAÇÕES 

o volume, isto é, o total das 
despesas e receitas dos diversos 
orçamentos é, naturalmente, de
terminado pelas funções que rea
lizam os governos nos seus di
ferentes níveis_ De conformida
de com o artigo 14 da Consti
tuição, a maioria das funções 
de importância estão centraliza
das no Govêrno da União_ O 
alcance do orçamento da União 
compreende o financiamento da 
pase industrial mais importante 
da economia nacional, como se
jam as industrias pesadas e de 
guerra, as grandes emprêsas in
dustriais e os bancos; na agri
cultura, as estações de máqui
nas e tratores, as granjas do 

Estado (sovkhoz) , os serviços 
de irrigação de importância na
cional e a silvicultura; em trans
portes e comunicações, as fer
rovias, o transporte maritimo, 
fluvial e aéreo, rodovias, cor
reios, telégrafos e telefones; no 
comércio, tôdas as emprêsas co
merciais nacionais e o comércio 
externo, que constitui monopólio 
do Estado. O orçamento da 
União inclui, ainda, as despesas 
do Fundo de Previdência So
cial do Estado, seguro social 
(pensões de guerra, etc.), de
fesa nacional, polícia, a maior 
parte da educação e saúde pú
blicas, serviço da dívida, etc. Da 
mesma maneira, o orçamento 
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federal inclui, no capitulo das 
receitas, o impôsto sôbre o mo
vimento comercial, todos os de
mais impostos importantes, as 
deduções nos lucros de tôdas as 
emprêsas públicas de importân
cia nacional, as receitas das esta
ções de máquinas e tratores, as 
receitas do Fundo de Previdên
cia Social do Estado, os réditos 
dos empréstimos, etc. 

Os orçamentos das Repúblicas 
da União abrangem as ativida
des administrativas de compe
tência das mesmas, de conformi
dade com o artigo 76 da Consti
tuição. l!:ste artigo estabelece 
que os ministérios das Repúbli
cas da União têm a seu cargo 
as atividades administrativas 
que lhes são delegadas pelos cor
respondentes ministérios da 
União. Só supervisionam e con
trolam um limitado número de 
emprêsas públicas, de importân
cia para a República, de confor
midade com as disposições do 
Presidium do Soviet Supremo da 
URSS. Suas receitas são tam
bém limitadas e, conseqüente
mente, insuficientes para cobrir 
suas despesas. 

Os orçamentos das administra
ções locais prevêm o financia
mento das despesas de capital 

das emprêsas públicas para 
atender às necessidades imedia
tas da população local, como 
sejam as industrias alimenticias, 
industrias leves, eletricidade, 
gás, abastecimento d'água, bon
des, etc. As despesas municipais 
incluem a habitação, obras pú
blicas nas cidades e povoados, 
educação, saúde pública, etc. As 
receitas dos orçamentos dos go
vernos locais provêm do impôsto 
sôbre o movimento comercial -
que incide sôbre as emprêsas lo
cais - e de outros impostos de 
caráter local. As receitas do go
vêrno local são em geral insu
ficientes para cobrir as despe
sas. O orçamento da União apre
senta geralmente um superavit, 
ao passo que os orçamentos das 
Repúblicas e os orçamentos dos 
governos locais apresentam ge
ralmente um deficit. Com o fim 
de cobrir o deficit orçamentário 
das Repúblicas e dos governos 
locais, recorre-se a auxílios con
cedidos pelo orçamento da União 
em forma de subsídios. l!:stes 
são transferidos para o orça
mento, a fim de serem posterior
mente distribuídos entre os or
çamentos das Repúblicas da 
União e os orçamentos locais, 
ou são fixados separadamente 
para a República da União e 
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para os orçamentos das admi· 
nistrações locais. Os subsídios 
são estabelecidos anualmente em 
forma de percentagens fixas sôo 
bre o montante dos impostos 
e demais receitas da União. 1!::ste 
é o chamado processo regulador, 
que tem por fim fornecer a 
todos os orçamentos inferiores 
em recursos ao orçam'ento da 
União os fundos necessários 
para financiar as despesas e, por 
conseguinte, para cumprir as 
obrigações determinadas pelo 
plano econômico. Se o auxílio 
concedido não fôr suficiente 
para equilibrar o orçamento 
da República da União ou da 
administração local, concede· se 
uma soma global adicional em 
forma de subsídio. :f';sses auxi· 

lios e os subsidios previstos no 
orçamento da União para os or
çamentos de categoria inferior 
são considerados como receitas 
reguladoras, para distingui-las 
das receitas próprias dos orça
mentos citados. O Soviet Supre
mo da URSS sanciona o equilf 
brio dos orçamentos das Repú
blicas da União e o equilíbrio 
global dos orçamentos munici
pais, e a distribuição posterior 
dos auxílios entre êsses diversos 
orçamentos é feita através dos 
órgãos financeiros da União, das 
Repúblicas e dos governos lo
cais. Naturalmente, o equilíbrio 
de todos os orçamentos implica 
o equilíbrio do orçamento geral 
do Estado. 

v. O ORÇAMENTO COMO INSTRUMENTO DE CONTRÔLE 

A execução do orçamento do 
Estado constitui um instrumento 
de contrôle na realização do pla
no econômico. A arrecadação de 
todos os impostos e demais re
ceitas, bem como o desembôlso 
de fundos, levam implícito o con
trôle e a direção até a concre
tização dos objetivos determina
dos pelo plano econômico. Em 
virtude do volume previsto de 
receitas públicas provenientes de 

impostos sôbre as emprêsas in
dividuais depender diretamente 
da consecução dos objetivos vi· 
sados - produção, custo, etc. -, 
tôda variação nas cotas esta
belecidas pelo plano provocará 
imediatamente uma alteração no 
pagamento dos impostos. Por 
conseguinte, o produto do imo 
pôsto sôbre o movimento comer
cial, assim cumo o correspon
dente aos lucros obtidos, repre-
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sentam um sensível indicador fi- ceiras das emprêsas públicas 
nanceiro do grau de realização 
do plano econômico fixado para 
as emprêsas privadas, e para 
a economia em geral. l!:ste fato 
permite que o Govêrno restrinja 
a intervenção administrativa di
reta na direção de cada emprê
sa particular. 

A execução dos planos de in
vestimento é igualmente contro
lada através do sistema finan
ceiro. Tôdas as operações finan-

VI. PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO 

O plano econômico (50) e o or
çamento do Estado são elabora
dos sob a direção estrita do 
Partido Comunista e do Govêr
no. O Comitê Central do Par
tido Comunista e o Conselho de 
Ministros da URSS determinam 
as linhas gerais do plano eco
nômico com base nos dados cor
respondentes a anos anteriores, 
cabendo aos órgãos planejadores 
proceder à elaboração do pla
no econômico. De conformidade 
com suas diretrizes, o Ministério 
das Finanças da União dá ins
truções aos demais ministérios 
federais para a preparação do 

(49) Ver abaixo. 

são realizadas por meio de con
tas correntes, e os bancos encar
regados de distribuir os fundos 
orçamentários comprovam cons
tantemente o uso diário de fun
dos destinados a despesas de 
capital. (49) Sem necessitarem de 
intervir excessivamente nas ope
rações correntes da emprêsa, as 
autoridades financeiras podem 
controlar e intervir diretamente 
quando necessário. 

projeto do orçamento da URSS, 
e aos Ministérios das Finanças 
das Repúblicas para a prepara
ção dos orçamentos das respec
tivas Repúblicas e dos orçamen
tos dos governos locais. 

Os Ministérios das Finanças 
das Repúblicas apresentam ao 
Ministério das Finanças da 
União - depois de aprovados 
pelos Conselhos de Ministros das 
Repúblicas - os projetos de 
seus orçamentos e dos governos 
locais. O Ministro das Finanças 
prepara, então, o projeto do or
çamento federal e incorpora 

(50) O plano econômico anual baseia-se no Plano Qüinqüenal aprovado pelo 
Partido Comunista e pelo Govêrno da URSS. 



156 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

todos os demais no orçamento 
conjunto do Estado. O Conselho 
de Ministros da URSS examina 
detalhada mente o projeto do or
çamento do Estado e resolve tôo 
das as possíveis diferenças exis· 
tentes entre os governos da esfe· 
ra inferior. Mais tarde, o orça· 
menta do Estado é aprovado 
pelo Conselho de Ministros da 
União e submetido pelo Minis
tro das Finanças da União, por 
delegação do Conselho de Mi
nistros, ao Soviet Supremo da 
União (Soviet da União e Soviet 
das Nacionalidades). Depois de 
estudado pelas respectivas co· 
missões orçamentárias (das duas 
Casas), o orçamento é aprovado 
em forma de lei. Esta lei fixa 
todos os auxilias destinados aos 
orçamentos das Repúblicas e aos 
orçamentos municipais, a serem 
concedidos com recursos das re
ceitas e impostos do orçamento 
da União, a fim de equilibrar as 
receitas e despesas de todos os 

VII. EXECUÇÃO 

A fim de facilitar sua exe
cução, o orçamento anual do Es· 
tado é completado por quatro 
orçamentos trimestrais que são 
estabelecidos de conformidade 
com os índices e dados trimes
trais contidos no plano econômi-

orçamentos. O orçamento do Es
tado é aprovado para um exer
cício financeiro que coincide com 
o ano civil. Ao terminar o exer
cício, o orçamento caduca e fica 
sem efeito, e ao começar o novo 
ano entra em vigor outro orça
mento. 

Depois que o orçamento do Es. 
tado é aprovado pelo Soviet Su
premo, os Ministérios das Fi
nanças das Repúblicas fazem os 
ajustes convenientes nos respec
tivos orçamentos e nos das 
administrações locais. Uma vez 
feitas as correções necessárias, 
o orçamento de cada República, 
junto com os orçamentos de suas 
administrações locais, são apro
vados pelo Conselho de Minis· 
tros da República e submetidos 
à aprovação do Soviet Supremo 
da República. Por sua vez, os 
governos locais agem de modo 
idêntico no que diz respeito a 
seus orçamentos. 

co. Baseiam-se, ainda, na taxa 
prevista para a aplicação de to· 
dos os planos de produção e ope. 
ração das emprêsas, incluindo 
dotações para as llecessidades 
estacionais, para as necessida· 
des de novas emprêsas, para o 
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progresso na formação de capi
tal, para a diminuição do custo 
de produção, para as alterações 
no giro comercial, para as va
riações no volume total de ven
cimentos, salários, etc. Além dis
so, as despesas e receitas do or
çamento trimestral são determi
nadas pelas prioridades e neces
sidades estacionais, ao se efetua
rem as despesas, e por prazos 
para o pagamento de impostos 
ou recolhimento de outras recei
tas. A execução do orçamento 
trimestral serve de base para as 
correções e ajustes necessários 
no orçamento trimestral seguin
te. As despesas e receitas dos 
orçamentos trimestrais são equi
libradas de maneira igual às do 
orçamento anual do Estado. No 
caso de não se conseguir fàcil
mente o equilíbrio dos orçamen
tos trimestrais, certas despesas 
menos urgentes são transferidas 
para o orçamento trimestral se
guinte. 

A execução dos orçamentos do 
Estado é confiada às autorida
des financeiras dos respectivos 
governos, em colaboração com o 
Banco do Estado e com os ban
cos especiais dedicados a inves
timentos a longo prazo_ 

As emprêsas públicas acham
se obrigadas a calcular suaS 
obrigações tributárias e a pagar 
seus impostos, como sejam o 
impôsto sôbre o movimento co
mercial, o impôsto sôbre a ren
da das sociedades cooperativas, 
e as deduções feitas nos seus 
lucros dentro do prazo estabele
cido. Os tributos sôbre os ope
rários e empregados das emprê
sas são retidos na fonte. Os 
indivíduos pagam seus impostos 
depois que as autoridades finan
ceiras correspondentes os notifi
cam de suas obrigações tribu
tárias, bem como das condiçõp.s 
de pagamento. 

As desp'esas são efetuadas me
diante aberturas de crédito em 
favor dos respectivos ministé
rios, serviços e instituições, com 
base nas consignações de crédi
to aprovadas no orçamento. 
1':sses créditos, concedidos pelas 
autoridades financeiras dos di
versos governos (Ministério da 
Fazenda da União, Ministérios 
da Fazenda das Repúblicas e 
serviços financeiros dos gover
nos locais), são abertos de con
formidade com os orçamentos 
trimestrais, e os funcionários pa
gadores de cada ministério, ser
viço ou instituição, retiram os 
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fundos necessários para efetuar 
os pagamentos. 

O Banco do Estado é o cai
xeiro dos diferentes níveis de 
govêrno, e para isso conta com 
um departamento especial, onde 
são efetuadas as operações de 
caixa a cargo do orçamento do 
Estado. Tôdas as receitas orça
mentárias arrecadadas são de
positadas no Banco e através do 
mesmo tôdas as despesas são 
pagas. É interessante notar que, 
para os diferentes orçamentos 
(orçamento da União, orçamen
tos das Repúblicas e orçamen
tos locais) mantém êle contas 
separadas. Por conseguinte, a 
eXecução do orçamento do Esta· 
do -- que se baseia no sistema 
de caixa - está centralizada 
no Banco do Estado e é adminis
trada por um grande número de 
filiais espalhadas por todo o 
país. Por êste processo, o Banco 
controla a execução do orça
mento do Estado. Os pagamen
tos ao Banco são efetuados por 
documentos em 3 vias, ficando 
um em poder do Banco do Es
tado, como comprovante, outro 
com o pagador, como recibo, sen
do o terceiro remetido à respec
tiva autoridade financeira (Mi· 
nistério das Finanças). Para as 

despesas segue·se o mesmo pro
cesso, utilizando·se documentos 
expedidos pelas autoridades fi
nanceiras, os quais são exami
nados pelo Banco, a fim de que 
autorize os pagamentos por con· 
ta dos créditos correspondentes 
às dotações aprovadas no orça· 
mento. 

Os gastos com investimentos 
de capital efetuam· se através de 
bancos especiais para investi
mentos a longo prazo, isto é, 
bancos industriais, bancos agrí
colas, bancos comerciais, etc. 
Para efeitos de contrôle, todos 
os fundos destinados à forma
ção de capital concentram-se em 
bancos especiais e tôdas as des
pesas referentes a tais fundos 
são efetuadas também por aquê
leso As contribuições do orça
mento para as despesas de ca
pital são creditadas periOdica· 
mente pelas respectivas autori
dades financeiras aos bancos es
peciais correspondentes. De ma
neira idêntica, os fundos de de· 
preciação, bem como os lucros 
postos à disposição da emprê
sa para despesas de capital, são 
depositados pela emprêsa em 
bancos eSpeCIaIs. Finalmente, 
êstes últimos fazem pagamentos 
das obras de capital, de confor-
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midade com o plano econômico, 
e controlam o progresso das 
construções, bem como os preços 
fixados pelo govêrno para ma· 
teriais, transportes e salários. 

Os bancos especiais enviam 
às autoridades financeiras de· 
monstrativos mensais das con· 
tas das despesas efetivamente 
destinadas à formação de capi
tal, por conta das consignações 
de créditos orçamentários e dos 
fundos das emprêsas. Baseando
-se em tais demonstrações, os 
órgãos financeiros fiscalizam os 
fundos transferidos pelas emprê
sas aos bancos especiais e regu
lam as transferências feitas aos 
mesmos dos créditos consigna
dos no orçamento. No fim do 
exercício financeiro, as despesas 
reais· de capital, menos a parte 
financiada com os fundos inter
nos das emprêsas e entidades 
públicas, são anotadas nas con
tas do orçamento do Estado. 

o Banco do Estado recebe de 
tôdas as suas sucursais infor
mações telegráficas sôbre as re-

ceitas e pagamentos em dinhei
ro feitos por conta dos diversos 
orçamentos, e transmite essas 
informações, com intervalos de 
cinco dias, às respectivas auto
ridades financeiras. O Banco, 
por sua vez, possui contas cor
rentes detalhadas das operações 
dos orçamentos da União, das 
Repúblicas e locais, mensais, tri
mestrais e anuais. Estas contas 
são transmitidas aos Ministérios 
das Finanças e autoridades fa
zendárias, para efeito do con
trôle e comprovação de suas pró
prias contas orçamentárias e das 
dos agentes arrecadadores e fun_ 
cionários pagadores. No fim de 
cada trimestre, o Ministério das 
Finanças da URSS prepara um 
demonstrativo geral relativo à 
execução do orçamento do Esta
do, baseado nas receitas e des· 
pesas efetivas do orçamento da 
União, dos orçamentos das 
Repúblicas e dos orçamentos dos 
governos locais. Em forma idên
tica são preparadas as contas 
encerradas do orçamento do Es
tado para todo o exercício fi
nanceiro. 

VIII. ENCERRAMENTO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS 

As contas orçamentárias são 
encerradas no fim do exercício 
financeiro, isto é, a 31 d'2 dezem-

bro. Os pagamentos em dinheiro, 
por conta dos créditos orçamen
tários aprovados, são efetuados 
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até o fim do exercício, a partir 
do qual são cancelados todos os 
créditos não utilizados. As re
ceitas arrecadadas e os paga
mentos feitos depois de 31 de 
dezembro por conta do orçamen
to recém-findo são incluídos nas 
contas do novo orçamento. A 31 
de dezembro, o mais tardar, os 
funcionários pagadores estão 
obrigados a devolver ao Banco 
do Estado todos os fundos não 
utilizados e, em cons'eqüência, 
o reembôlso destas somas anula 
os créditos orçamentários cor
respondentes, bem como os de
mais créditos não utilizados. 

Embora seja rigidamente se
guida a norma de encerrar as 
contas do orçamento no fim do 
exercício financeiro, uma exce
ção é feita em favor dos terri
tórios situados no extremo ori
ental do país. A êsses é conce
dido um período adicional de 
dois meses, após o término do 
exercício financeiro, durante (j 

qual permanecem abertas as 
contas do orçamento. No decor
rer dêsse tempo podem ser arre
cadadas as receitas e pagas as 
despesas referentes à conta de 
reclamações apresentadas e das 
despesas empenhadas durante o 
exercicio recém-findo, e que 

estão incluídas nas contas orça
mentárias dêsse ano. 

As contas encerradas do orça
mento do Estado contêm notas 
explicativas que não só assina
lam a diferença entre as cifras 
calcL~ladas no projeto do orça
mento e as cifras verdadeiras, 
como também revelam as causas 
e condições econômicas, a orga· 
nização e as técnicas que deter
minaram a classificação das ver
bas nas contas do orçamento do 
Estado. Nessas notas indica-se 
também a relação existente 
entre as contas orçamentárias e 
as contas das emprêsas públicas. 

o relatório sôbre o encerra
mento das contas do orçamento 
do Estado, preparado pelo Mi
nistro das Finanças da URSS, é 
submetido ao exame do Conse
lho de Ministros e sancionado 
pelo Ministério do Contrôl'e do 
Estado (Tribunal de Contas). 
Depois de aprovadas pelo Con
selho de Ministros da URSS, são 
submetidas à aprovação do So
viet Supremo (Soviet da União 
e Soviet das Nacionalidades), 
juntamente com o projeto de 
orçamento para o próximo exer
cicio financeiro. 
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Discursos sôbre o orçamento 
pronunciados pelo Ministro da 
Fazenda da URSS, 1938 a 1950. 

Orçamento iJn, URSS, 1949 (em 
russo), por N. N. Rovinsky. 

Orçamento do Estado Socialista, 
1948 (em russo) por K. N. Plot
nikov. 

O Mecanismo da.s Finanças So
viéticas, 1946, de Serge Cach
kel (Payot, Paris). 



VOCABULÁRIO TÉCNICO 
Portugués 

Ações 
Adiantamentos 
Arrecadação das rendas públicas 

(receitas) 

Ativos 

-- físicos 
-- fixos 
- liquidos 
-- reais 

Balanço financeiro 
-- patrimonial ou geral 
-- patrimonial do Estado 

Beneficios do seguro social 

Bens de capital 

Contabilidade 
-- nacional 
-- pública 

Contas de capital 
- consolidadas 
- correntes 
-- de lucros e perdas 
-- patrimoniais 
- do orçamento 
- totalizadas 

Inglês 

Shares 
Advances 
Collection of publíc revenue (re. 

ceipts) 

Assets 

Physical assets 
Fixed assets 
Net assets 
Real assets 

FinanciaI statement 
Balance sheet 
State's balance sheet 
Social insurance benefits pay

ments 
Investment goods 

Accounting 
Social accounting 
Public accounting 
Capital accounts 
Consolidated accounts 
Current accounts 
Losses and profits accounts 
Patrimonial accounts 
Budgetary accounts 
Aggregated accounts 
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Português 

Despesas 
Demonstrativos, 
Demonstrações de contas 
Dívida pública pendente 

- pública 
- flutuante 
- fundada 

Doações inter vivos 

Elaboração orçamentária 
Efeito sôbre o meio circulante 
Emprêsas autárquicas 

- comerciais 
- públicas 

Entidades autônomas 
- paraestatais 

Financeiro 
Fundos com destinações especiais 

- de dotações 

Inglês 

Expenditure 

Statements 

Public debt outstanding 
Public debt 
Floating debt 
Funded debt 
Gifts inter vivos 

Budgett formulating 
Money supply effect 
Public wholly-owned underta-

kings 
Trading undertakings 
Public undertakings 
Autonomous agencies 
Parastatal institutions 

FinanciaI 
Trust Funds 
Endowments funds 

- de investimento Investment funds 
- de reserva de contingência Contingency reserve funda 

Impôsto Tax 
- direto Direct tax 
- indireto Indirect tax 
- sôbre doações inter vivos Duties on gifts inter vivos 
- sôbre lucros extraordinários Excess profits tax 
- do sêlo Stamp dutie 
- sôbre o movimento comer- Turnover tax 

ciaI 
- sôbre as propriedades Property tax 



164 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Português Inglês 

sôbre a renda das pessoas Personal income tax 
físicas 
sôbre a renda das pessoas Corporate income tax 
jurídicas 
sôbre utilidades 
sôbre transmissões causa 
mortis-

Investimentos financeiros 
reais 

Juros 
Juntas de assistência pública 
Lucros das emprêsas públicas 

brutos 
- líquidos 

Moeda 
Monetário 

Obras públicas 
Orçamentário 
Orçamento de capital 

- corrente 
- econômíco nacional 

Orçamento-programa 

Pagamentos 
Passivo 
Patrimônio 
Pensões 
Produto nacional 

Receita 
Receitas e contribuições especiais 
Renda Nacional 
Reservas para a depreciação 

Commodities tax 
Death dutie 

FinanciaI investments 
Real investments 

Interests 
Public board assistance 
Public undertakings profits 
Gross profits 
Net profits 

Currency 
Monetary 

Public workings 
Budgetary 
Capital budget 
Current budget 
Nation's economic budget 
Performance budget 

payments 
Liability 
Property 
Pensions 
National product 

Receipt 
Special receipts and contributions 
National income 
Allowance depreciation 
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