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Introdução
O orçamento público no Brasil é um documento legal, ou seja, aprovado por lei, que faz
a alocação de recursos públicos, estima as receitas, que é a discriminação da origem de
recursos que serão arrecadados, e fixa as despesas, que são os dispêndios a serem
efetuados em um determinado exercício, projetando a atividade financeira do governo
federal, estadual ou municipal. Dessa forma, o orçamento é uma ação planejada do
governo, visando à manutenção das atividades e da execução de seus projetos. Mas
como qualquer plano de ação administrativo, é possível que durante a execução do
orçamento, ocorram alterações no âmbito econômico-financeiro que não poderiam ser
previstas, causando a necessidade de retificá-lo no decorrer de sua execução. A
retificação do orçamento é feito através dos créditos adicionais. Mas apesar da
necessidade de correção de possíveis mudanças na realidade econômico-financeira, é
preciso observar que tipos de despesas estão sendo executadas com os créditos
adicionais. Caso a abertura de créditos adicionais estiver ocorrendo de forma
inadequada, isso pode levar a alteração das prioridades e metas estabelecidas,
desfigurando o orçamento inicial que deixa de ser um instrumento de planejamento,
passando a ser meramente uma rotina formal da administração publica.

Objetivos
Identificar as alterações geradas pela abertura de créditos adicionais suplementares
durante a execução orçamentária em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA), em um
município de médio porte, situado na região do Campo das Vertentes, do Estado de
Minas Gerais, referente ao exercício de 2009.
Material e Métodos

O estudo foi realizado em um município de médio porte, situado na região do Campo
das Vertentes, do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2009. Os dados
foram coletados por meio da escrituração contábil do município, objeto da pesquisa, e
no site da Associação dos Municípios do Campo das Vertentes (AMVER).
Resultados e Discussões
Observou-se que, devido à mudança do poder executivo do município estudado, houve
uma alteração na estrutura organizacional do mesmo, com a criação de novas unidades
orçamentárias, o que gerou alteração das despesas correntes, sendo que a receita
permaneceria a mesma. Em virtude disso, para equilibrar as contas publicas desse
município, 92,9% dos créditos adicionais suplementares abertos tiveram a finalidade de
reestruturar a LOA. Do restante dos créditos adicionais suplementares abertos 6,28%
foram por excesso de arrecadação e apenas 0,83% por superávit financeiro. A abertura
desses créditos adicionais foi feita, respeitando o limite de alteração aprovado na LOA,
que era de 70%. Apesar disso, um limite de alteração tão elevado como o aprovado na
LOA do município estudado, desfigura o orçamento, e é o mesmo que dizer que o
orçamento está falho em 70%. Por essa razão, faz-se necessário disciplinar as regras de
limitação máxima para a abertura dos créditos suplementares. Com essa limitação se
asseguraria que o orçamento-programa mantivesse suas prioridades e das metas
estabelecidas, e manteria a LOA como ferramenta para planejamento e direcionamento
das políticas públicas.
Conclusão
Concluiu-se que o excesso de créditos adicionais pode dificultar que o plano de trabalho
governamental esteja coerente com o planejamento estabelecido pelas leis
orçamentárias, uma vez que o orçamento foi alterado em 70%. Isso faz com que o ciclo
de formação e execução dessas leis consista em mera condição legal, apenas para o
cumprimento das propostas de governo. E não ao que o orçamento-programa propõe
que é um eficaz e eficiente instrumento que visa planejar, direcionar e facilitar a
implementação das políticas públicas. Assim, para que se possa assegurar essa função é
importante disciplinar as regras de limitação máxima para a abertura dos créditos
suplementares.
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