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A ADEQUAÇÃO DOS GRANDES MUNICÍPIOS BRASILEIROS NA DIVULGAÇÃO 
DAS INFORMAÇÕES DA MARGEM DE EXPANSÃO CONFORME A LRF 

 

Resumo  
 
O presente estudo tem como objetivo verificar a adequação dos grandes municípios do Brasil 
na divulgação das informações no anexo da margem de expansão das despesas obrigatórias de 
caráter continuado (DOCC), previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Para cumprir 
com o objetivo, foi realizado uma análise dos anexos DOCC publicados no portal da 
transparência dos municípios com população superior a 500 mil (41 municípios) entre 2017 a 
2019. A análise observou: (i) adequação das despesas em relação às receitas; (ii) notas 
explicativas, (iii) variação das informações do relatório ao longo dos três anos e (vi) conteúdo 
informacional. Adicionalmente, foi desenvolvido um índice de adequação do demonstrativo, 
para responder a problemática. Os resultados indicam que a adequação do demonstrativo é 
baixa e não houve melhora ao longo dos períodos analisados. A proporção de prefeitura com 
utilização de notas explicativas sobre essas informações é baixa (51%), e dentre aqueles que 
procuram apresentar algum tipo de informação detalhada, apenas 31% explicavam as origens 
das receitas que serviram como base de cálculo para a margem de expansão das despesas. As 
conclusões apontam que o relatório vem sendo divulgado cerimonialmente, para fins de 
cumprimento de prazos, sendo aprovado pelo Poder Legislativo mesmo sem possuir conteúdo 
informacional, ou seja, não é possível compreender seu conteúdo. Os resultados trazem 
implicações para a gestão fiscal dos municípios, na medida em que as evidências apontam as 
fragilidades no planejamento do crescimento de despesas obrigatórias. 
 
Palavras-chaves: Lei de Responsabilidade Fiscal; Decoupling; Margem de expansão; DOCC. 
 
Área temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O controle fiscal dos governos vem recebendo cada vez mais atenção, devido aos 
reiterados déficits e crescente endividamento nas últimas décadas, o que causa grande 
preocupação pelo efeito que acarreta na economia. Trazendo incertezas sobre a capacidade dos 
municípios quitarem suas obrigações. O déficit é gerado por alguns fatores, tais como o 
acúmulo de dívidas ao longo do tempo, a falta de controle da união sobre os estados e 
municípios, o modo como os recursos são alocados e as decisões de gastos dos mesmos pelos 
gestores públicos (GIUBERTI, 2005). 

 Conforme Pastore (1994), entre 1985 e 1989 os déficits públicos situavam-se em torno 
de 5,1% do PIB. Sua forma de financiamento desempenhava um importante papel na explicação 
da inflação ocorrida no Brasil naquele período. Giambiagi (1996) complementa que no início 
dos anos 80 os elevados déficits públicos provocaram um aumento significativo sobre a relação 
da dívida pública e do PIB. 

Já entre 1990 e 1993 os déficits operacionais estavam abaixo de 0,9% do PIB. Porém, 
nesse mesmo período a dívida pública cresceu, já que o governo resolveu elevar as taxas 
domésticas de juros na tentativa de controlar a inflação da época, verificando um crescimento 
não sustentável da dívida pública (PASTORE, 1994). 
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Durante esse período, até 1994, a inflação disfarçava a situação da economia pública, 
gerando um equilíbrio fictício. Ela corroía o valor real das despesas em razão da defasagem de 
tempo entre a contratação do serviço e do efetivo pagamento, da mesma forma que a indexação 
das receitas favorecia um crescimento irreal da arrecadação (FIORAVANTE; PINHEIRO; 
VIEIRA, 2006), efeito que ficou conhecido como “efeito Bacha” (PEREIRA, 1999). 

De acordo com Faroni (2004), o desequilíbrio fiscal no Brasil, causado sobretudo pela 
falta da estrutura administrativa, ocasionou diversos problemas, como o impacto no orçamento 
para a saúde, educação e saneamento, já que os gastos eram maiores que suas receitas. Na 
tentativa de corrigi-los, a administração pública no país vem passando por inúmeras reformas. 

Em 2000 foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar 
101/2000), criada com o objetivo de conter os déficits públicos e o endividamento das unidades 
da federação, tornando-se instrumento de controle fiscal do país, englobando os aspectos das 
finanças públicas (GIUBERTI, 2005). Faroni (2004) discute que a LRF surgiu para auxiliar na 
gestão dos recursos, ajudando no planejamento para suprir a demanda crescente de recursos 
públicos pela população, sendo este, um importante aspecto da lei. 

Com o objetivo de controlar os gastos dos governos, a LRF surgiu no contexto no qual 
era necessário impor limites e metas aos gestores. Ela apresentou diversas regras e 
procedimentos, como a criação de novas despesas, renúncias de receitas, controle do 
endividamento, gestão de riscos e controle fiscal através de metas fiscais estabelecidas, para 
que fossem gerados déficits menores e menor acúmulo de dívida (FIORAVANTE; PINHEIRO; 
VIEIRA, 2006).  

Dentre essas regras de controle fiscal, destaca-se para o presente estudo o controle das 
despesas continuadas, que conforme a LRF só podem ser criadas caso o governo possua espaço 
fiscal suficiente. “Entende-se por espaço fiscal o montante disponível pelo governo para a 
realização de despesas primárias. Ele é calculado pela subtração da Receita Corrente Líquida e 
meta de resultado primário” (MACIEL, 2013). 

A LRF além de ter sido desenvolvida para validar mecanismos já existentes como o 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Orçamento Anual, 
desenvolveu outros métodos inovadores para melhorar o controle e acompanhamento, por parte 
da sociedade nas ações públicas, logo o controle com as despesas de caráter obrigatório surgiu 
como uma das principais inovações (ASSIS, 2007) 

Esse controle previsto na LRF determina que os governos publiquem anualmente um 
relatório chamado “demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado”, que deve acompanhar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias dos entes 
governamentais (LRF, art. 4º, inc. V).  

O relatório deve apresentar as receitas permanentes confrontadas com as despesas 
obrigatórias, que seriam aquelas que são derivadas de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios (LRF art. 17), ou seja, são despesas que não dependem da 
decisão do governante para serem executadas, tais como gastos com pessoal, contratos em vigor 
ou amortização de dívida. 

Nesse contexto de controle fiscal, passados mais de 18 anos de publicação da LRF, a 
atual pesquisa tem como objetivo responder a seguinte questão: qual a adequação dos grandes 
municípios do Brasil na divulgação das informações no anexo da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado, previsto pela LRF?  
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Para responder a essa questão, a presente pesquisa tem como objetivo geral identificar 
como os grandes municípios estão divulgando as informações da margem; e como objetivos 
específicos: (i) verificar adequação das despesas em relação às receitas; (ii) notas explicativas, 
verificando se é possível compreender a memória de cálculo proposta; (iii) variação das 
informações do relatório ao longo dos três anos e (vi) verificar se o conteúdo publicado do 
relatório de margem de expansão apresenta conteúdo informacional. 

A pesquisa se justifica por contribuir com as discussões relacionadas ao controle de 
despesas da LRF, especificamente sobre o controle de margens de expansão das despesas 
obrigatórias. Busca mostrar aos municípios e aos administradores o posicionamento e 
adequação que estão sendo utilizadas pelos maiores municípios, para melhorar a administração 
de suas despesas, contribuindo assim com os órgãos de controle externo, que de acordo com a 
LRF, deveriam acompanhar e fiscalizar o cumprimento dessa referida lei (LRF, art. 59). 

A pesquisa adota a vertente sociológica da teoria institucional. Especificamente, utiliza 
a análise do efeito de uso cerimonial dos controles, comportamento conhecido como 
decoupling. O decoupling pode ser entendido como o ato de quando uma entidade por algum 
motivo ou interesse divergentes, ou quando os ambientes institucionais e tarefas estão em 
conflitos, ela desacopla sua estrutura formal do que é exigido e esperado pela sociedade 
(BOXENBAUM; JONSSON, 2008). 

Esta pesquisa será apresentada em quatro partes, na qual a primeira é a revisão da 
literatura, apresentando discussões como surgiu a formalização das organizações, seguida da 
discussão teórica. Em seguida, são apresentadas as leis e países que influenciaram a criação da 
LRF, como também a forma de criação de despesas e espaço fiscal no Brasil. Em seguida, a 
metodologia de pesquisa, análise e considerações finais. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Decoupling (adoção cerimonial) 
 

Quando as organizações compartilham de um mesmo ambiente, elas assumem formas 
semelhantes. A medida que elas desejam se tornar mais eficientes elas buscam a 
homogeneidade com o ambiente em que ela está inclusa, assim ela se adapta (BOXENBAUM, 
JONSSON, 2008).  

A homogeneidade é instituída em mitos racionalizados na sociedade, que fazem que as 
entidades que a seguem garantem sua legitimidade, adequando-se a seus valores e objetivos, 
Esses mitos surgem para solucionar problemas, com soluções que sejam aceitas e acreditadas 
pela sociedade (MEYER; ROWAN, 1997). 

Assim a medida que as organizações se enquadram nesses mitos, elas ficam mais 
institucionalizadas e legitimas, levando a um isomorfismo institucional, que pode ser definido 
quando várias entidades se instituem em mitos acreditados pela sociedade ficando em suas 
estruturas administrativas homogêneas (BOXENBAUM; JONSSON, 2008). 

Porem na maioria das vezes esses mitos e práticas impostas pela sociedade conflitam 
com os interesses da organização, diminuindo a eficiência dela, criando grande lacuna entre o 
mito colocado pela sociedade e o meio informal das organizações (MEYER; ROWAN, 1997). 

Conforme Boxenbaum e Jonsson (2008) esta ação é denominada desacoplamento (ou 
decoupling), que ocorre quando por algum motivo, ou por interesses divergentes da entidade, 
ela desacopla sua estrutura formal para garantir sua eficiência buscando competitividade e 
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sobrevivência. O desacoplamento pode ser a resposta as demandas por adaptação 
organizacional que são inconsistentes ou prejudiciais à entidade. Assim, a entidade se dissocia 
do que era colocado anteriormente respeitam superficialmente os mitos e a pressão 
institucional. Com isso ela garante a legitimidade, ganhando a confiança das pessoas que 
acreditam no que a entidade diz fazer, mas com as reais ações ela garante a eficiência e 
sobrevivência. 
 A literatura tem analisado a ação de adoção cerimonial de práticas (decoupling). Os 
autores Oyadomari et al., (2008) identificaram os fatores que influenciam a adoção das práticas 
gerenciais nas empresas brasileiras, mostrando que existe uma adoção cerimonial. Pois para as 
empresas, a obtenção de desempenho econômico-financeiro pode ser também um processo de 
legitimação, assim sendo viável o desacoplamento para buscar um melhor desempenho.  

Poli e Rossoni (2014) estudaram duas empresas de transporte de produtos químicos, 
para analisar a aderência as normas de certificação as transportadoras, verificaram que em casos 
no qual a execução das normas era mais complexa e ambígua, é mais provável serem realizadas 
cerimonialmente, assim como quando as práticas não são suportadas pelos valores da entidade. 
Mas quando há orientação profissional, tende a ser mais efetiva a aplicação da norma.  
 
2.2 Controle Fiscal 
 

A lei de Responsabilidade Fiscal é resultado de vários eventos evolutivos das 
instituições brasileiras, pois com o passar do tempo houveram tentativas de promover um ajuste 
fiscal capaz de superar as deficiências nos orçamentos públicos e a falta de planejamento a 
longo prazo. Essas carências ocasionaram um déficit nas contas públicas, pois não existia um 
controle do governo federal sobre as federações, assim gerou uma complexa estrutura 
administrativa, na qual acarretaram muitos gastos com pessoas e custos fixos, por isso que cada 
vez mais tornou-se necessário estabelecer limites (NUNES, S. P; NUNES, R, 2002). 

Enquanto o Brasil vinha tentando se programar e desenvolver uma finança publica capaz 
de resolver seus déficits, outros países foram bem-sucedidos ao tentar resolver esse problema, 
sendo eles: Estados Unidos, Comunidade Econômica Europeia e Nova Zelândia (NUNES, S. 
P; NUMES, R, 2002). De acordo com Teixeira e Azevedo (2015) a LRF teve base nas 
experiências desses países, sendo importante compreender quais foram os aspectos que 
influenciaram o desenvolvimento e os motivos pelo qual foi utilizado como referência a LRF. 

Conforme Nunes e Nunes (2002), Teixeira e Azevedo (2015) a União Monetária 
Europeia (UME), serviu de inspiração para a LRF, pois tem como princípio a confederação, no 
qual da aos estados membros autonomia para conduzirem suas próprias políticas, sem que saiam 
dos critérios acordados. No Brasil a autonomia federativa e independência entre os poderes são 
princípios constitucionais. Essa ideia teve início em 1992 com o tratado de Maastricht, que 
tinha como objetivo convergir metas e protocolos de diferentes países, com economias e 
culturas diferentes, fazendo com que esses países tenham que adequar suas políticas para 
cumprir com essas metas. 

Ainda conforme os autores, a Nova Zelândia tem como ponto forte a transparência, 
sendo assim ela se sobrepõe a rigidez das regras, para isso é exigido vários relatórios periódicos 
que garantem essa transparência em todos aspectos orçamentários, contábeis e fiscais. Ela se 
baseia em dois princípios; não se pode gastar mais do que se arrecada, assim evitando os 
déficits, e que os recursos pertencem a sociedade e não ao governo, por isso que há um grande 
foco para a prestação de contas. 
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As diversas leis fiscais no mundo têm como foco o controle das despesas públicas. Nos 
Estados Unidos, por volta de 1974, procurou-se diminuir os déficits públicos, com a redução 
dos subsídios fornecidos e controle das despesas. Após várias tentativas malsucedidas de fazer 
esse controle foi adotado o Budget Enforcement Act (BEA), em 1990, no qual contemplava 
apenas o governo federal e dava características e regras diferentes para cada federação. Por 
meio das regras adotadas na BEA o congresso fixa metas de superávit e mecanismos de controle 
de gastos. Mesmo não sendo a solução, a medida gerou um superávit nominal, que fez com que 
o governo diminuísse o recolhimento de impostos, incentivando o crescimento econômico e o 
investimento (NUNES, S. P; NUMES, R, 2002).  

Conforme Teixeira e Azevedo (2015), o mecanismo denominado “pay as you go” 
também influenciou a LRF. Esse mecanismo é uma regra que especifica que para gerar novas 
dívidas ou diminuir alguma receita é necessário que tenha comprovado um aumento de receita 
ou cancelamentos de despesas, ou ambos, em iguais quantidades, evitando meditas que 
aumentam o déficit orçamentário.  

Os níveis dos gastos e receitas que necessitam ser reduzidas ou criadas devem ser 
determinadas pelo comitê de orçamento do senado, para poder ter mais controle (HENIFF, 
2018). De acordo com Nunes e Nunes (2002), esse mecanismo foi copiado na LRF no artigo 
17, exigindo a compensação das despesas de caráter continuado. 

A LRF abduz a compensação das despesas referente a seguridade social, expansão 
qualitativa de serviços de saúde, previdência e assistência social, e reajustamento de valor do 
benefício ou serviços para preservar o valor real (JUNIOR, 2014). Junior (2014) também 
analisa que há uma percepção que poucos governos vêm fazendo e mostrando a compensação 
financeira, isso pode justificar a retomado do déficit e aumento das dívidas nos últimos anos. 

Visto as ferramentas internacionais utilizadas como modelo e exemplo a criação da 
LRF, devemos desmembrar o processo de criação de despesas no brasil, para compreender 
como a lei é utilizada para combater os déficits e garantir a transparência. 

No artigo 16 da LRF, faz referência à geração de despesas, expansão ou 
aperfeiçoamento da ação do governo. Para isso é requerido anotações que abrigam licitação ou 
contratação direta, que são procedimentos obrigatórios para realização de contratações e 
aquisições de bens e serviços. 

  Assim, para gerar uma nova despesa, o governo (governo federal, estados ou 
municípios) devem emitir conforme Junior (2014): (i) informações referente a indicação sucinta 
do objetivo a ser contratado; (ii) estimativa do impacto sobre o fisco, orçamento e 
disponibilidade de caixa; (iii) declaração e atestado de que a despesa gerada terá suporte 
financeiro; (iv) autorização para realização do gasto; e (v) deverá mostrar-se conforme o plano 
plurianual (PPA) e a lei de diretrizes orçamentarias (LDO). 

 
2.3 Controle da Despesa na LRF – Relatório de Margem de Expansão 
 

A LRF trouxe mecanismos de controle de despesa pública, materializado em alguns 
instrumentos como o controle de criação de novas despesas e a expansão da ação governamental 
(Lei Complementar 101/2000, arts. 15 a 17). 

Um desses mecanismos é o controle via Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 
(DOCC), no qual é um gasto líquido certo e inadiável. A DOCC é definida como uma despesa 
que possui natureza corrente, destinada ao custeio geral da atividade pública, como por 
exemplo: salário, compra de materiais, contratação de serviços, subvenção à entidades, entre 
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outras. Decorre de ato normativo ou lei específica que não esteja no orçamento anual e deve se 
prolongar por no mínimo dois exercícios financeiros (JUNIOR, 2014). 

 Conforme Assis (2007) o relatório tem o objetivo dar transparência a previsão do 
aumento das despesas de caráter obrigatório e comprovar que o aumento não afetara as metas 
fiscais. Já em relação ao termo “margem de expansão” o autor disserta que ele “...é bastante 
adequado para caracterizar uma espécie de provisão, que se deve considerar ao se estabelecer 
metas de despesas e resultados, para fazer face às expectativas de aumento de despesa” (ASSIS, 
2007, p. 43), pois ela é que uma variação do aumento ou redução de receitas e despesas, sendo 
assim a sua proposta é verificar a real possibilidade para que se possa aumentar as despesas. 

De acordo com Junior (2014) as DOCCs devem ter maiores cautelas como: estudo 
trienal de impacto no orçamento financeiro, indicação dos meios de financiamento, ação de 
obediência à margem de expansão, demonstração de que não comprometerá as metas fiscais da 
lei de diretrizes orçamentarias e medidas de compensação financeira; no qual comprova um 
aumento permanente na receita ou um corte permanente de despesas (pay as you go). 

A Secretaria do Tesouro Nacional, através de um manual chamado Manual de 
Demonstrativos Fiscais (MDF) introduziu um modelo de relatório para o cumprimento dessa 
regra legal. Esse documento deve acompanhar anualmente a lei de planejamento chamada Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

No relatório os governos devem divulgar o aumento permanente da receita (esperado), 
justificando seu valor e origem em notas explicativas, subtraídas das transferências 
constitucionais que é a parte da receita permanente da LDO que será transferida aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, visto isso, essa linha não se aplica aos municípios (ASSIS, 2007), 
e também subtraído do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Assim o Saldo Final do Aumento 
Permanente de Receita, demonstra o valor líquido da receita. 

Com esse resultado soma-se a redução permanente da despesa, se houver, que deve ser 
o valor orçado do aumento para o próximo exercício, gerando a margem bruta. Em seguida, 
subtrai-se do resultado disponível na margem bruta as novas despesas obrigatórias de caráter 
continuado, e as Novas DOCC geradas por PPP’s, “essa linha deve demonstrar o valor previsto 
com novas despesas obrigatórias de caráter continuado geradas por Parcerias Público-Privadas 
previstas para o exercício orçamentário a que se refere a LDO” (ASSIS, 2007, P. 53). Logo 
as novas despesas devem vir com a justificativa em nota explicativa referente suas origens e 
valores, para assim chegar na margem liquida de expansão. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) 
(2015), vinculada ao Governo Federal, esses dados tem o objetivo de ajudar a administração 
pública para que a utilização da margem de expansão possa tomar decisões relacionadas ao 
comprometimento dos recursos do município, tais como: aumento efetivo, criação de cargo, 
reestruturação de carreiras e despesas de manutenção das instituições do governo. 
 
2.4 Estudos Anteriores Sobre a LRF 
 

Desde a criação da LRF, várias pesquisas foram realizadas no Brasil com a finalidade 
de analisar sua aplicação, consequências, e impactos na economia e na sociedade (Zuccolotto, 
Ribeiro e Abrantes (2008); Araújo, Filho e Gomes (2015); Azevedo, Lino e Aquino (2017); 
Birck, Shikida e Schallenberger (2004); Cruz e Senhoras (2013); Linhares, Penna e Borges 
(2013); Santolin, Jayme júnior e Reis (2009); Santos e Alves (2011); Macedo e Corbari (2009)). 
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Em relação aos resultados orçamentários e transparência, os resultados são conflitantes. 
Os municípios de Santa Catarina acima de 50 mil habitantes apresentaram bons indicadores de 
responsabilidade fiscal, considerando equilíbrio orçamentário, porém com baixa transparência 
(Cruz; Senhoras, 2013). Em contrapartida, Santolin, Jayme Junior e Reis (2009) analisaram os 
efeitos do aumento da transparência e da LRF sobre os municípios brasileiros entre 1995 e 
2005, verificando que houve aumento na transparência das informações econômicas, além de 
ter levado ao equilíbrio entre as receitas e despesas. 

Linhares, Penha e Borges (2013); Araújo, Filho e Gomes (2015), Santos e Alves (2011) 
e Macedo e Corbari (2009), analisaram os impactos que a LRF trouxe nos orçamentos e no 
desempenhos dos municípios de alguns estados brasileiros, constatando que houve uma 
melhora e aumento da eficiência do planejamento, otimizando o resultado e equilíbrio, pois a 
LRF  estabeleceu maior controle e tornou obrigatório a previsão  de arrecadação de todos os 
tributos e vinculando a expansão e criação de novas despesas vinculadas com receitas.  

Araújo, Filho e Gomes (2015) verificou que após a implantação da LRF ocorreu uma 
diminuição do grau de dependência de transferências de verbas do governo na Receita Corrente 
Líquida no estado de Alagoas, pois trouxe maior controle e equilíbrio. Porém, também 
concluíram que a lei não foi suficiente para conter o déficit nos municípios alagoanos, pois 
63,36% dos exercícios financeiros analisados mostraram situações deficitárias, mesmo 
respeitando o limite dos gastos. 

O resultado encontrado por Araújo, Filho e Gomes (2015) se deve pelo gasto elevado 
com pessoal. Com concordância ao resultado encontrado, Linhares, Penha e Borges (2013) 
analisaram 83 municípios piauienses entre 1998 e 2007, verificando que as despesas com 
pessoal podem influenciar fortemente o endividamento, como também a despesa com 
investimento pode chegar a influenciar até três vezes mais que a de pessoal. 

Zuccolotto, Ribeiro e Abrantes (2008) verificaram a característica do comportamento 
das finanças públicas nas capitais dos Estados de 26 municípios entre 1998 e 2006, encontrando 
que houve um aumento da dependência dos municípios nos recursos de outras esferas do 
governo. O resultado foi divergente do encontrado no estado do Alagoas por Araújo, Filho e 
Gomes (2015), que colocaram que mecanismos de arrecadação tributárias são insuficientes. 
Assim, como verificado nas pesquisas, os autores Zuccolotto, Ribeiro e Abrantes (2008) 
acharam um elevado grau de gasto com pessoal, mostrando que os municípios não conseguem 
controlar seu déficit, mesmo que a capacidade deles de quitarem seu compromisso tenham 
melhorado.  

Ainda, conforme os autores, isso nos mostra que o comprometimento dos recursos 
púbicos, muitas vezes é colocado a má gestão. Os gestores não estão utilizando no planejamento 
as peças orçamentárias, cumprindo apenas com os procedimentos formais exigidos na LRF. 
Corroborando com de Azevedo, Lino e Aquino (2017) que verificaram que em 9 municípios 
escolhidos de forma aleatória (estados de São Paulo, Rio de janeiro e Minas Gerais), estão 
apenas utilizando a LRF de forma cerimonial com a necessidade de legitimação perante a 
sociedade, sem se preocupar com o fato de que essas informações são importantes para a gestão. 

Um ponto importante da LRF a se analisar, é referente ao espaço manobra da gestão 
financeira, que seria constituído pelo montante de recursos financeiras sobre os quais os 
gestores podem realizar escolhas quanto a sua aplicação, permitindo que os municípios tenham 
características próprias na gestão. A pesquisa de Gerigk, Clemente e Taffarel (2011) mostrou 
que a lei tornou os gestores mais cautelosos na realização de despesas, contribuindo no aumento 
do espaço manobra.  
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Já Assis (2007) desenvolveu um trabalho analisando os mecanismos referente ao 
controle das DOCCs assim o autor desenvolveu um novo modelo para apresentar esse 
demonstrativo, que possibilite uma terminologia mais adequada, e o detalhamento das variáveis 
envolvidas e dos paramentos empregados, facilitando o aprofundamento e sedimentações dos 
conceitos iniciais proposto pela Lei.  

Esse novo modelo busca também identificar as fontes e os parâmetros utilizados nas 
previsões das despesas e receitas, assim ele comprara os valores orçados anteriormente com o 
realizado, para contribuir com a avaliação da precisão das metodologias. 

É defendido na Tese, que o modelo atual utiliza de certa ambiguidade o que torna a 
medição do seu valor, como categoria de despesa, desviando-se do proposito inicial. Não foi de 
interesse do modelo inicial se preocupar em declarar significados complexos de ato 
administrativo normativo, obrigação legal e atos que criem ou aumentem despesa, assim a 
ausência dessas definições possibilita diferentes interpretações dificultando a sua aplicação, 
impactando na necessidade de uma mudança. Logo a margem de expansão passou a ser vista e 
ser utilizada como instrumento de compensação, e não para ser utilizado como ferramenta de 
provisão para aumentar novas despesas obrigatórias, sendo um saldo disponível para ampliação 
(ASSIS, 2007). 
 
3. METODOLOGIA E DADOS 
 

Para responder a questão proposta, a pesquisa seguiu as seguintes etapas para a coleta 
de dados: (i) construção de um protocolo de análise; (ii) análise dos portais das Prefeituras 
Municipais; (iii) levantamento de informações das Prefeituras junto às bases de dados públicas. 

As informações de despesas continuadas e receitas permanentes foram categorizadas 
em planilha eletrônica, de forma a permitir as análises, similar à metodologia adotada por 
Azevedo et al., (2017). Foram analisados: (i) adequação das despesas em relação às receitas; 
(ii) notas explicativas, verificando se é possível compreender a memória de cálculo proposta; 
(iii) variação das informações do relatório ao longo dos três anos e (vi) verificar se o conteúdo 
publicado do relatório de margem de expansão apresenta conteúdo informacional. 

Como conteúdo informacional, entende-se o relatório que possua informações 
suficientes para que o controle de despesas continuadas seja possível e compreensível aos 
usuários da informação. Assim, relatórios sem conteúdo informacional são aqueles em que as 
seguintes características estão presentes: não contém informações sobre a receita permanente, 
justificando os valores e informando suas origens, de tributos ou contribuições; não menciona 
e justifica a redução permanente das despesas e aumento das DOCCs, e também não informam 
o nome do sistema utilizado pela prefeitura e o nome da unidade responsável.  

Os relatórios devem seguir o padrão estabelecido no Manual de Demonstrativos Fiscais 
da Secretaria do Tesouro Nacional, e conter informações em nota explicativa que tornem 
possível a compreensão aos usuários, os valores e informações contidas neles. Entretanto os 
relatórios devem conter informações sobre a receita permanente, justificando os valores e 
informando suas origens sendo de tributos ou contribuições, assim como a redução permanente 
das despesas e aumento das DOCCs quando haver. Como também informar o nome do sistema 
utilizado pela prefeitura e o nome da unidade responsável.  

 Em resumo, os relatórios sem conteúdo informacional são aqueles que não explicam as 
circunstâncias das informações com clareza, não trazendo o entendimento e deixando dúvidas 
com relação as origens, assim como não informar as informações descritas acima.  
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A análise da coleta dos dados foi realizada em fevereiro de 2019, acessando 
individualmente cada portal da transparência. Todos os municípios analisados possuíam portal 
de transparência, porém sem uma padronização na forma como essas informações eram 
apresentadas.  

As informações foram obtidas analisando-se o relatório “Margem de Expansão das 
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado”, que estão obrigatoriamente presentes na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias dos últimos 3 anos, de 2017 a 2019. 

A amostra analisada compreende os 41 municípios acima de 500 mil habitantes do país, 
sendo 19 destes capitais dos Estados. Os municípios da amostra totalizam aproximadamente 60 
milhões de habitantes, correspondendo a 28,6% da população brasileira conforme dados do 
IBGE. A seleção da amostra seguiu a estratégia intencional (purposeful sampling), adotando-
se o padrão ‘homogeneous sampling’ (PATTON, 2015), em que casos são selecionados de 
acordo com características similares que eles possuem em comum, no caso, o porte em 
habitantes. A escolha dessa faixa de municípios justifica-se pela melhor estrutura de 
organização que os municípios maiores devem possuir comparativamente aos menores, o que 
permitiria uma análise dos controles de despesa para municípios a princípio mais organizados. 

Os municípios analisados (Tabela 1) têm como pontuação média de transparência 7,84 
no índice apurado pela Controladoria Geral da União (CGU) em 2018, e 7,64 de acordo com o 
Ministério Público Federal (MPF) em 2016, sendo assim espera-se um bom nível de 
transparência e adesão a LRF na amostra escolhida.  
 
Tabela 1 – Características dos municípios da amostra analisada 

Característica N Média 
Desvio  
Padrão 

Min Max 

População (mil habitantes) (1) 41  1.453  2.003  503  12.107  
Receita per capita 2017 (R$ mil) (2) 41  3.033  945  1.014  4.789  
Dependência de transferências 2017 (Receita tributária ÷ receita total) (2) 41  25.70 7.30 10.89  47.61  
Gastos com Controle Interno (2015) (R$ mil) (2) 41  1.171  2.926  0.00 15.870  
Espaço fiscal (CAPAG - STN) (A = 1,0; B = 0,5; C = 0) (3) 37  0,20  0,4082  0 1  
Endividamento Dívida Consolidada ÷ Receita Corrente Líquida (%) (2) 37  31,18 21,39 8,25 99,44 
Índice recente de transparência (CGU) (2018) (4) 41  7,84  1,44  3,59  9,95  
Índice de transparência (MPF) (2016) (5) 41  7.64  2.52  0.20  10.00  
Fonte: Elaborada pelos autores, a partir de: (1) IBGE (2015); (2) SICONFI (2017); (3) CAPAG (2017); (4) CGU 
(2018); (5) MPF (2016). 
 

Apesar de serem todos grandes municípios, incluindo capitais, a amostra analisada 
possui grande variação quanto à dependência de recursos, aqui entendida como a receita 
tributária em relação à sua receita total. Isso pode ser uma proxy para compreender o quanto á 
prefeitura conseguiria gerar de receitas em relação à dependência de receitas externas. 

Também verifica-se diferença entre a receita per capita, endividamento e o gasto com 
controle interno, observando que a maioria dos municípios não contém esse gasto, o qual se 
esperava ser maior, para garantir a qualidade, controle das informações e gastos. Apesar disso 
analisando as medias, a amostra tem um bom endividamento. 

Para avaliar a adequação dos grandes municípios do Brasil na divulgação das 
informações, foi criado um índice de adequação das despesas obrigatórias que considerou o 
somatório das informações que representariam a adequação ao previsto na norma. Para cada 
adequação o índice recebeu 1,0 considerando: (1) LDO encontrado; (2) Possui anexo de DOCC; 
(3) Se o formato segue o modelo publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional; (4) presença 
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de nota explicativa (NE); (5) detalhou o aumento permanente da receita em NE; (6) detalhou o 
aumento permanente da despesa em NE; (7) informou o nome do sistema. Tendo assim uma 
nota de 0 a 7, para compararmos a adequação por regiões do brasil, durante 2017 a 2019. 

Após a coleta de dados, procedeu-se às análises, que foram realizadas adotando-se 
estatísticas descritivas, análises gráficas e testes de média (ttest), comparando-se os grupos de 
municípios que possuem controle interno com os que não possuem. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A Figura 1 apresenta a evolução do nível de aderência dos municípios às regras de 
elaboração do demonstrativo de DOCC, através da apresentação do índice de adequação das 
despesas obrigatórias.  
 

Figura 1- Evolução do índice de adequação das despesas obrigatória 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. Notas. (1) Na vertical os números indicam a variação do índice de adequação à 
informações da DOCC, cuja escala varia de 0 (nenhuma adequação) a 7 (adequação total). 
 

Os resultados da figura indicam que não houveram grandes mudanças ao longo dos 3 
anos analisados, porém percebe-se uma leve queda no índice de adequação do demonstrativo 
de DOCC, principalmente na região sudeste. A única região que mostrou-se melhorando no 
período analisado foi a norte.  

Esses resultados podem indicar baixo controle externo sobre essa informação, e baixa 
atenção do Legislativo, que tem aprovado a LDO sem a atenção necessária a essa informação. 
Ressalta-se que a LRF (Lei nº 101/2000) determina ao Poder Legislativo a fiscalização da 
aplicação da lei (artigo 59). Ainda, ressalta-se que os resultados encontrados referem-se aos 
maiores municípios do país. Dessa forma, infere-se que os demais municípios, não analisados 
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na presente pesquisa, possuam menor grau de adequação, em decorrência de menor estrutura 
organizacional. 

As análises detalhadas do conteúdo e adequação do anexo de despesas obrigatórias e 
caráter continuado (DOCC) dos municípios estão apresentados na Tabela 2. 
 
Tabela 2 - Resultados Gerais da análise da adequação do anexo de DOCC em Prefeituras, de 2017 a 2019 

Região 
LDO 

encontrada 
Possui anexo 

DOCC 
Possui Notas 
Explicativas 

Apresenta o 
nome dos 
Sistemas 

Segue o 
padrão da 

norma 

Detalham. 
Aumento da 

receita  
N Média N Média N Média  N Média N Média  N Média 

1-Norte 12 0,75 9 1,00 9 1,00 9 0,00 9 1,00 9 0,56 
2-Nordeste 33 0,91 30 1,00 30 0,40 30 0,17 30 0,97 25 0,28 
3-Sudeste 54 0,93 50 0,96 48 0,42 48 0,13 48 0,88 42 0,21 
4-Sul 12 1,00 12 1,00 12 0,75 12 0,42 12 0,75 8 0,63 
5-Centro-Oeste 12 0,92 11 1,00 11 0,55 11 0,18 11 1,00 11 0,27 
Total 123 0,91 112 0,98 110 0,51 110 0,16 110 0,91 95 0,31 

Fonte: Elaborada pelos autores. Notas. (1) A média é apresentada em relação à existência da informação: 0 (não 
possui) e 1 (possui). 
 

Considerando-se os 3 exercícios analisados para cada município, a LDO anual foi 
encontrada na maioria dos casos (91%), sendo que a região norte foi a que apresentou menor 
proporção de evidenciação (75%) e a região sul o melhor resultado, com 100% das LDOs 
encontradas. Esse resultado é relevante, pois devido ao porte dos municípios analisados, 
esperava-se que todos os relatórios estivessem disponibilizados suas informações da LDO em 
seus portais, o que não foi verificado. 

Para os municípios em que a LDO foi encontrada, o relatório da DOCC foi localizado 
em praticamente todos (91%). Apenas em um município da região sudeste (Nova Iguaçu) não 
foi possível encontrar o anexo para os anos de 2017 e 2018. Ressalta-se que o mesmo é 
obrigatório conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A maioria dos relatórios apresentam-se próximo ao padrão estabelecido pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (91%). Porém, foram encontrados relatórios que não apresentavam 
tabelas, sem estimativas de valores, limitando-se a apresentar trechos da própria legislação e do 
manual da STN (MDF).  

A falta de divulgação de notas explicativas (NE) sobre as informações dos anexos indica 
fragilidade dessa informação, visto que em apenas 51% dos casos essa foi encontrada. Ressalta-
se que esse relatório é obrigatório, e deveria apresentar as premissas e metodologias de cálculo 
utilizadas na elaboração dos valores, o que prejudica e até impede o entendimento das 
informações apresentadas.  

Os resultados indicam haver evidências de que o usuário da informação, ao realizar a 
leitura dos anexos, não consegue obter informações a respeito da metodologia e motivos que 
levaram aos municípios a aumentarem ou diminuírem a receita, despesas e transferências. 
Assim, mesmo que os relatórios estejam sendo publicados, eles não podem ser entendidos, 
considerando-se apenas as informações disponibilizadas. Na forma como indicam as análises, 
o relatório torna-se apenas um demonstrativo sem transmitir fundamentação e confiabilidade 
aos usuários.  

Os resultados estão de acordo com a pesquisa de Azevedo, Lino e Aquino (2017) que 
concluiu que os gestores dos municípios não têm a percepção de que as informações presentes 
nos relatórios são importantes para a gestão municipal, e que a divulgação dos relatórios é feita 
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basicamente para atender a legislação, com vistas a garantir legitimação externa, cumprindo de 
forma cerimonial o conteúdo da norma. 

A LRF nº 101/2000 cita (artigo 17) que o aumento da receita deve ser “proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição”. Logo, essas informações deveriam estar presentes em notas explicativas. Porém, 
na maioria dos relatórios não foram divulgadas as informações que permitem compreender a 
origem da informação sobre o aumento permanente da receita (apenas 31% divulgaram). Os 
relatórios indicaram apenas uma breve redação explicando de forma conceitual a DOCC, mas 
sem detalhar a origem dos valores. Como exemplos, cita-se a criação ou ampliação de tributos 
municipais, a ampliação da base de cálculo tributária em decorrência de aumento dos imóveis 
construídos no município. Ou seja, o relatório deveria indicar (por força da lei) o que causou 

ou motivou a ampliação das receitas. Esses achados estão de acordo também com o encontrado 
na pesquisa de Cruz e Senhoras (2013), que verificou uma diminuição na transparência dos 
municípios. 

O presente trabalho assume que o relatório deveria considerar no cálculo da margem de 
expansão os valores comprometidos com Restos a Pagar. Isso porque a análise do 
demonstrativo trata-se de uma análise financeira (receitas e despesas), e não faria sentido 
realizar uma análise da margem de expansão desconsiderando valores comprometidos com 
restos a pagar, pois esses diminuiriam o valor da margem líquida da receita. Nesse sentido, 
como se observou nos resultados, em nenhuma LDO analisada, os restos a pagar foram 
considerados no controle apresentado pelo relatório, para nenhum dos 3 exercícios analisados. 

Dentre os relatórios em que houve aumento da receita e que foi divulgada nota 
explicativa, definiram que esses aumentos foram referentes a tributos e contribuições, estando 
de acordo com a LRF. Dos 123 relatórios, 15 casos (12,19%) assumiram que não há estimativas 
ou previsões para criação de novas despesas de caráter temporário, o que aparenta ser 
equivocado, pois dificilmente um município ficaria um período de um exercício sem a criação 
de novas despesas continuadas. A persistência dessa informação zerada reforma a fragilidade 
da informação, e pode ser uma evidência de publicação para compliance. 

A Tabela 3 apresenta uma análise sobre os valores contidos nos anexos DOCCs. Os 
resultados indicam que em 22 (17,9%) relatórios não apresentaram criação de novas despesas, 
apresentando valor zerado para o anexo, o que podem indicar imprecisão do relatório. Nas notas 
explicativas não contêm justificativas em que esclareça a não criação das novas despesas, 
apenas informam que não há previsões para sua criação. 
 

Tabela 3 - Análise dos valores informados no quadro DOCC por municípios de 2017 a 2019 

Análise  N (%) 
LDOs não encontradas - n (%) 11 8,9 
Novas DOCCs com valores zerados - n (%) 22 17,9 
Margem Bruta com valores zerados - n (%) 23 18,7 
Novas DOCC geradas por PPP - n (%) 4 3,3 
Prejudicado (fórmula inconsistente) - n (%) 6 4,9 
Valores repetidos na DOCC entre os anos 0 - 
Aumento permanente da receita (% total - média) - 24,8 
Redução Permanente de Despesa (% total - média) - 73,9 
Fonte: Elaborada pelos autores. Nota. LDOs analisadas: 123  
 

Assim como a margem bruta para ampliação de novas DOCCs, em que se observa 23 
(18,7%) dos relatórios com valores zerados, neste grupo contém 15 (12,19%) relatórios que não 
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tem previsões para criação de novas despesas, 3 (2,43%) que não seguem o padrão do relatório 
e 5 (4,65%) que não contem valores na tabela do anexo, como também não tem notas 
explicativas justificando o motivo dos valores zerados, verificando má utilização do relatório. 

Em relação aos relatórios que não contem previsões ou intenções de criação de novas 
despesas, mostram-se estarem em desacordo com a LRF. Isso porque algumas despesas em 
geral ocorrem anualmente, como por exemplo, (i) reposição de salários, conforme constituição 
(art. 37, inc. X); (ii) criação ou ampliação de novos serviços, como construção de uma nova 
creche ou unidade de saúde; (iii) contratação de novo servidores. Dessa forma, não se espera 
que em um município um exercício não possua criação de novas despesas continuadas. 

Um fator positivo encontrado nas análises é que não foram encontrados valores 
repetidos, o que poderia indicar um reaproveitamento de valores entre exercícios. Esse resultado 
é diferente do apresentado nos anexos de riscos fiscais de municípios, em que 33% dos valores 
foram repetidos ao longo dos anos (AZEVEDO; LINO; AQUINO, 2017). 

Analisando os dois últimos indicadores da Tabela 4, no qual mostra a relação do 
planejamento para criação de novas DOCCs por meio de ampliação de receitas ou redução de 
despesas de forma porcentual em relação à média, verificamos que a maioria dos municípios 
garantem a margem para novas despesas reduzindo outras despesas invés do aumento da receita. 

Esses dados podem corroborar com a pesquisa de Assis (2007) pois o autor defende que 
os valores apresentados nos demonstrativos não refletem o real comportamento das despesas 
obrigatórias. Isso porque os gestores não endentem a sua utilidade, defendendo que o atual 
modelo do relatório traz poucas definições possibilitando variadas interpretações prejudicando 
a interpretação e aplicação do relatório, sendo utilizado com um instrumento de compensação, 
e não como uma provisão para o aumento de novas despesas obrigatórias.  

Como forma de buscar explicações para a situação encontrada nos relatórios, a pesquisa 
analisou se a existência de controle interno nas Prefeituras teria associação com a forma como 
o relatório é publicado. Os resultados na Tabela 4 indicam que a presença de controle internos 
nos municípios é um diferencial para que os municípios estejam aderentes às DOCCs. 
 
Tabela 4. Comparação de médias - Existência de controle interno 

 

  Controle Interno 
  Não Possui  Possui  Dif. Média (2) 
Índice de DOCC 3,06 4 0,0004 *** 
LDO Encontrada 0,86 0,98 0,0146 ** 
Notas Explicativas 0,33 0,70 0,0001 *** 

Fonte: Elaborada pelos autores. Nota. (***) significante a 1%; (**) significante a 5%. 
 

 
Com relação ao fato de encontrar a LDO publicada no cite de transparência dos 

municípios, também verifica que a presença de controle interno é um fator positivo. O mesmo 
resultado para presença de notas explicativas no anexo das DOCCs. 

Não é possível afirmar causalidade, sobretudo porque as pesquisas vêm indicando que 
os sistemas de controle interno não tem operado adequadamente (SOARES; SCARPIN, 2013) 
Porém, a significância dos resultados permite suscitar pesquisas futuras para aprofundar nessa 
investigação. 
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5. CONCLUSÕES 
 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar qual a adequação dos grandes 
municípios do Brasil (acima de 500 mil habitantes) na divulgação das informações no anexo da 
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCC). Para responder 
essa questão, a pesquisa realizou um levantamento das informações dos anexos para os 
municípios, no período de 2016 a 2018.  

Os resultados indicam que a adequação dos demonstrativos desses municípios é baixa, 
e não vem melhorando nos últimos anos. A transparência das informações que subsidiaram o 
levantamento é baixa. Apenas 51%, dos anexos contem notas explicativas. Ainda, a maioria 
(69%) dos relatórios analisados não apresentou explicações referentes às informações que 
sustentam o crescimento das receitas.  

Para completar o quadro, mesmo nos relatórios que apresentam notas explicativas, 
muitas vezes esses não contêm as informações mínimas exigidas pela lei, limitando-se a 
explicar de forma conceitual os elementos da DOCC, sem explicar as origens dos valores e 
metodologia de cálculo.  

Com base nessas informações, conclui-se que o relatório das DOCCs está sendo 
elaborado de forma cerimonial, desacoplando sua estrutura formal daquilo que é exigido em 
lei, similar aos resultados de pesquisas anteriores como Azevedo e Aquino (2017), Oyadomari 
et al. (2008) e Poli e Rossoni (2014). 

Como forma de buscar explicações que afetariam a informação apresentada, a pesquisa 
apresentou que um elemento que interfere na aderência dos municípios é a existência de 
controle interno. Teste de média demonstrou que os municípios que tem possuem gasto com 
controle interno, obtiveram maior nota no índice de aderência criado pela pesquisa, como 
também maior número de relatórios localizados e maior número de anexos divulgados com 
notas explicativas.  

Sugere-se que pesquisas futuras busquem por meio de metodologias qualitativas 
aprofundar o entendimento sobre as explicações para a baixa adequação que as informações 
fiscais têm apresentado nas pesquisas em municípios. Ainda, pesquisas podem investigar como 
a existência de estruturas de controle interno em municípios tem afetado a existência desse 
controle de despesas continuadas, como foram verificados nos resultados. 

A presente pesquisa apresenta algumas limitações. Primeiro, algumas informações 
podem não ter sido localizadas pelos pesquisadores no momento da busca nos portais em 
decorrência de problemas nos próprios portais, e não necessariamente pela falta de 
disponibilização da LDO. Para minimizar esse risco, para esses casos, a busca foi realizada em 
mais de uma data. Adicionalmente, as informações sobre a existência de controle interno 
utilizadas nas análises, podem não necessariamente representar a forma como as estruturas de 
controle estão criadas nas prefeituras analisadas. Por fim, a análise da adequação da DOCC por 
meio do uso de um indicador único que soma a adequação de cada elemento é uma 
simplificação, que não considera eventual peso de cada informação nesse tipo de controle. 
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