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Análise das publicações eletrônicas dos instrumentos de transparência na gestão fiscal 
dos municípios de Mato Grosso, sob a perspectiva da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Magno Alves Ribeiro)

Este artigo tem como objetivo analisar e discutir o nível de publicações dos instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, colocados à disposição da população pelos municípios do Estado de Mato Grosso em meios 
eletrônicos (internet), exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O estudo está embasado na pesquisa do 
tipo exploratório-descritiva e o referencial teórico aborda as mudanças ocorridas na administração pública nos 
últimos tempos, principalmente nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Nova Zelândia, chamada New 
Public Management (NPM); no Brasil, ocorre com a  Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no ano de 2000, que 
busca, entre outros, a transparência e a publicidade dos dados, assim apresentando como cenário os municí-
pios do Estado de Mato Grosso. Os dados foram coletados através de pesquisa telematizada e questionário 
aplicado aos gestores. A pesquisa revelou a insuficiência na publicação das informações exigidas pela norma 
e também evidenciou que as prefeituras ainda apresentam dificuldades para atendimento deste preceito legal. 
Na falta de publicação dos dados, deixa-se de haver uma maior interação entre a sociedade e o Poder Executi-
vo e, em consequência, o deficiente controle social.  
 
ABC versus TDABC: estudo de caso aplicado no setor de manutenção de veículos de uma 
transportadora de passageiros
(Rodney Wernke, Marluce Lembeck, Eduardo Zanellatto Mendes)

O  custeamento adequado dos produtos ou serviços permite aos gestores uma avaliação mais precisa acer-
ca da rentabilidade de segmentos de mercado. Para tanto, podem ser empregados os diversos métodos de 
custeio difundidos na literatura. Mas nem sempre é fácil decidir sobre qual método é o mais adequado para 
determinada empresa. Por isso, esse artigo discorre acerca da aplicação comparativa do Custeio Basea-
do em Atividades (ABC) e do Custeio Baseado em Atividade e Tempo (TDABC) no setor de manutenção de 
empresa transportadora de passageiros. Almejou responder à questão inerente à alegada superioridade do 
TDABC em relação ao ABC, defendida por seus idealizadores. Para tanto, o objetivo principal foi avaliar se o 
TDABC é efetivamente superior ao ABC no contexto do setor de manutenção de uma empresa transportado-
ra. Em termos de metodologia, utilizou-se a do tipo descritiva, no formato de estudo de caso, com abordagem 
qualitativa. Ainda foram empregadas técnicas, como entrevistas (não estruturadas), pesquisa bibliográfica e 
pesquisa documental. Quanto aos resultados, a comparação desses dois métodos permitiu concluir que, na 
realidade pesquisada, a suposta superioridade do TDABC sobre ABC é verdadeira apenas quanto à facilidade 
de implementação e à possibilidade de mensurar a capacidade ociosa. Porém, esses aspectos positivos não 
compensam a queda na qualidade da informação pelo aumento da subjetividade dos valores apurados para 
cada atividade.
 
Sistema de custeio Activity Based Costing (ABC): ferramenta ideal para o controle do 
resultado primário na administração pública municipal
(Antonio Aparecido de Lima) 
 
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e tem por objeti-
vo evidenciar o Sistema de Custeio Activity Based Costing (ABC) como ferramental ideal para o controle do 
Resultado Primário na administração pública municipal. Justifica sua realização à necessidade de o Poder 
Público municipal implantar sistema de custeio em atendimento à legislação vigente, à eficiência da gestão 
e à transparência pública. No decorrer, são discutidos os seguintes tópicos: terminologia em custos, aspec-
tos sobre o Sistema de Custo Baseado na Atividade (ABC), conceito de atividade no setor público, resultado 
primário no setor público.

A Contabilidade como instrumento de informação aos Conselhos Municipais da Saúde e 
da Educação
(Antonio Aparecido de Lima)

O  presente estudo, realizado no Município de Cornélio Procópio-PR, caracteriza-se como uma pesquisa 
descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa e tem por objetivo evidenciar a Contabilidade como instru-
mento de informação aos Conselhos Municipais da Saúde e da Educação. Justifica-se a realização da presente 
pesquisa por serem os Conselhos Municipais mecanismos de controle social garantidor do processo democrá-
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tico na gestão pública municipal, responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e apreciação, em primeira 
instância, das contas públicas locais, levadas à análise da Corte de Contas da Unidade Federativa e, para tan-
to, os Conselhos Municipais precisam estar amparados com informações contábeis que sejam seguras, claras, 
inteligíveis e tempestivas, imprescindíveis à análise e à interpretação, para que possam deflagrar o Parecer 
do Controle Social que orientará o Tribunal de Contas à apreciação do processo de prestação de contas do 
Executivo Municipal.


