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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA PARA UMA 

ARRECADAÇÃO EFICIENTE DE FISCOS 

 

Fábio Becegato 

 

RESUMO - O estudo traz uma abordagem sobre a importância da contabilidade na 
Gestão Pública, identificando como essa ferramenta é útil no processo de arrecadação 
de fiscos municipais de maneira eficiente. O estudo começa com uma definição dos 
conceitos de contabilidade e as ferramentas disponibilizadas que são úteis no 
processo de organização contábil dos municípios. O objetivo é o de orientar sobre as 
melhores formas de trabalhar a arrecadação tributária dos municípios para que assim 
haja a devida estruturação do setor contábil municipal. O artigo mostra ainda as 
principais dificuldades encontradas pelos profissionais da contabilidade em trabalhar 
questões contábeis diversas, dentre elas a arrecadação tributária, que é um grande 
problema na atualidade da gestão pública, sendo motivo até mesmo da redução de 
serviços importantes para a população. A metodologia utilizada é a pesquisa de cunho 
bibliográfico com o confronto de ideias dos autores apresentados.  

Palavras-chave: Contabilidade. Organização contábil. Gestão Pública.  

 

ABSTRACT - The study presents an approach on the importance of accounting in 

Public Management, identifying how this tool is useful in the process of collecting 

municipal taxes efficiently. The study begins with a definition of accounting concepts 

and the tools available that are useful in the process of accounting organization of 

municipalities. The objective is to guide the best ways of working the tax collection of 

municipalities so that there is a proper structuring of the municipal accounting sector. 

The article also shows the main difficulties encountered by accounting professionals 

in working on several accounting issues, among them tax collection, which is a major 

problem in the present day public management, and is even a reason for reducing 

important services for the population. The methodology used is the bibliographic 

research with the confrontation of ideas presented by the authors. 

 

Keywords: Accounting. Accounting organization. Public administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade é um processo de grande responsabilidade dentro de uma 

organização, sendo um recurso capaz de monitorar e organizar o seu andamento. 

Coelho (2010) orienta que é uma área de grande importância em todas as empresas 

e merece o máximo de investimentos em melhorias e tecnologia para que assim o 

processo de conhecimento e organização empresarial aconteça de forma eficiente.  

Essa importância existe tanto nas empresas públicas como privadas, onde a 

presença de uma contabilidade clara e bem fundamentada faz toda a diferença na 

organização geral dessas instituições.  

A justificativa para a realização deste trabalho foi baseada na importância de 

existir uma contabilidade bem estruturada na Gestão Pública para que haja a 

organização desses espaços e a segurança nas atividades financeiras desenvolvidas. 

Hastings (2007) ressalta que a contabilidade vai além disso, sendo responsável pela 

organização e por uma atuação correta dos seus colaboradores.  

Diante do exposto, indagou-se a seguinte problemática: Qual a importância da 

contabilidade na Gestão Pública e quais suas contribuições para a gestão? 

Como objetivo geral estabeleceu-se compreender a importância e 

contribuições da contabilidade para a Gestão Pública. Buscaram-se os seguintes 

objetivos específicos: Conceituar contabilidade; Apresentar as ferramentas contábeis 

utilizadas nessas organizações; Evidenciar a contribuição da aplicação dos Princípios 

da Contabilidade para as instituições públicas. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa de critério bibliográfico, conforme orienta 

Gil (2010), baseada na contribuição de teóricos diversos, que abordam o tema deste 

estudo, de maneira a compreender a importância da contabilidade e sua atuação. As 

plataformas: Google Acadêmico e Scielo foram fontes utilizadas para a busca de 

artigos publicados nos últimos dez anos, textos e material de apoio diversos. Para 

viabilizar a realização das pesquisas e buscas de fontes, foram utilizadas as seguintes 

palavras-chave: Contabilidade, Gestão, Organizações não governamentais, 

ferramentas. 

 

 

 



3 
 

 2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 A CONTABILIDADE E A GESTÃO PÚBLICA  

 

 Para que uma instituição siga em seu processo de organização de maneira 

eficiente é necessário que muitas ações e estratégias sejam implantadas e 

observadas. Assaf Neto; Silva (2012) afirmam que a contabilidade é uma área que 

precisa funcionar com perfeição dentro de uma empresa, de modo a garantir a 

apuração correta dos dados financeiros e, consequentemente a segurança financeira 

dos negócios. .  

 O processo de segurança organizacional acontece a partir da observância 

quanto à manutenção de um nível que seja considerado adequado de recursos de 

liquidez máxima. Hastings (2007, p. 05) afirma que: “(...) a contabilidade procura 

estudar as relações existentes entre a organização focalizada e outras pessoas ou 

organizações”.  

 A contabilidade é um processo que vai além da verificação e apuração 

numérica, sendo também um importante recurso responsável pelas relações 

empresariais e pela busca da retidão nas atividades financeiras das organizações.  

 Trata-se de um instrumento que garante às empresas o dever e o caminho para 

que seus compromissos sejam liquidados de forma correta e em tempo real, tendo 

assim um papel primordial dentro de organizações diversas, a fim de garantir a saúde 

financeira dos negócios.  

 Existem muitos caminhos de apoio para as organizações, existindo assim 

algumas formas específicas de coordenação e checagem de detalhes específicos a 

fim de manter a retidão nos processos financeiros das organizações.  

A contabilidade permite, por meio das suas técnicas, manter um controle 

permanente do patrimônio de uma empresa. A aplicação da contabilidade tem por 

finalidade aos usuários internos e externos levar o máximo de informações úteis sobre 

aspectos de natureza econômica, financeira e física do patrimônio e suas mutações. 

Isso compreende registros, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos 

expressos sob a forma de relatos, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios que 

possam auxiliar a tomada de decisões.  
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Segundo Castiglioni (2010), os conceitos de contabilidade são trabalhados em 

pessoas físicas e jurídicas, independente da sua finalidade ou atividade. No entanto, 

na prática, ela é voltada para empresas e instituições, principalmente pelas exigências 

da legislação comercial e fiscal. 

As primeiras funções da contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, 

analisar e acompanhar as modificações do patrimônio da atividade econômica ou 

social que uma instituição exerce na economia. O registro acontece quando: todos os 

fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário são armazenados.  

A organização acontece quando um sistema de controle adequado à empresa 

é utilizado. Assaf Neto; Silva (2012) orientam que a demonstração dos dados é feita 

com base nos registros realizados, onde a situação econômica de uma organização é 

exposta periodicamente por meio de demonstrativos patrimonial e financeira da 

empresa. 

A análise de demonstrativos pode ser analisada com a finalidade de apuração 

dos resultados obtidos pela empresa.  O acompanhamento é feito de maneira a 

controlar a execução dos planos econômicos da empresa, prevendo os pagamentos 

a serem realizados, as quantias a serem recebidas de terceiros e alertando para 

eventuais problemas. 

Dessa forma, a finalidade fundamental da contabilidade é orientar quanto à 

administração das organizações no exercício de suas funções. Portanto, a 

contabilidade é o controle e o planejamento de toda e qualquer entidade 

socioeconômica.  

O controle organizacional é feito por meio das informações contábeis via 

relatórios, podendo certificar-se, na medida do possível, de que a organização está 

agindo em conformidade com os planos e politicas determinados. O planejamento é 

feito a partir da informação contábil, principalmente no que se refere ao 

estabelecimento de padrões da contabilidade e os planos orçamentários. Esse fator é 

de grande utilidade no planejamento empresarial, ou seja, no processo de decisão 

sobre que curso de ação deve ser tomado para o futuro.  

Os usuários são as pessoas que se utilizam da contabilidade, que se 

interessam pela situação da empresa e buscam nos instrumentos contábeis as suas 

respostas esperadas para as organizações. São divididos em usuários internos e 

usuários externos. Os usuários internos são as pessoas ou grupos relacionados com 

a empresa, tendo facilidade de acesso às informações contábeis, como: 
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Gerentes: para tomada de decisões; funcionários: com interesse em buscar melhorias, 

etc. Os usuários externos são todas as pessoas, grupos ou organismos sem facilidade 

de acesso direto às informações, mas que as recebem de publicações das 

demonstrações pela entidade, ou exigem de acordo com a lei como: 

Bancos: interessados nas demonstrações financeiras, com a finalidade de analisar a 

concessão de financiamentos e medir a capacidade de retorno; 

 

2.2 A CONTABILIDADE E SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

Castiglioni (2010) orienta que a contabilidade é dividida em áreas de atuação, 

e sua divisão tem por finalidade o aprimoramento das técnicas aplicadas a 

determinadas atividades e o estudo de aspectos específicos da contabilidade. No 

entanto elas não são independentes, pois tratam do mesmo assunto que é o 

patrimônio.  

Assim, a contabilidade pode ser dividida em: Contabilidade geral (financeira); 

Contabilidade de custos; Contabilidade pública; Contabilidade agropecuária; 

Contabilidade de seguros; Contabilidade tributária; Contabilidade internacional; 

Contabilidade gerencial, etc. Cada uma dessas áreas é responsável pelo cuidado com 

a organização contábil de setores específicos.  

A contabilidade é um instrumento de grande importância nas organizações. 

Segundo Hastings (2007), a contabilidade mede os resultados das empresas de 

maneira a avaliar o desempenho dos negócios, dando diretrizes para a tomada de 

decisões. A cada ano a contabilidade vem evoluindo e proporcionando aos seus 

usuários informações com maior precisão através dos sistemas, algo que no passado 

era mais difícil.  

Portanto, a contabilidade é um instrumento necessário para todas as entidades 

e também para as pessoas físicas, ajudando no processo de todas as decisões de 

pequenos e grandes negócios.  
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2.3 AS RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO PÚBLICA 

 

 Uma gestão de sucesso depende de muitas etapas. É necessário ter o máximo 

de eficiência, capacitação para compreender os negócios, visão de futuro e dentre 

outras coisas, a capacidade de ser um bom líder. Uma boa gestão é pautada ainda 

na capacidade de cuidar da arrecadação tributária de uma empresa de maneira 

eficiente, especialmente quando se trata de uma instituição pública. 

 Peres Júnior (2010) orienta que a eficácia da Gestão Pública está relacionada 

à forma como é conduzida em todas as repartições e setores. Na atualidade, a busca 

pela qualificação de gestores é cada vez mais existente de modo e a modernizar o 

processo de gerenciamento garantindo meios de beneficiar a todos, valorizando assim 

os servidores, fornecedores e todas as relações externas.  

 Os modelos tradicionais onde os “chefes” apenas mandavam e nada muito 

diferente acontecia dentro da gestão pública não são mais considerados formas 

eficientes de se conduzir os negócios; necessitando assim de uma reciclagem geral 

nos meios de atuação. Lucena (2010) ressalta que a aplicação de um modelo de 

gestão que seja eficiente na gestão pública é parte fundamental para o seu bom 

funcionamento. Aplicar a forma adequada faz toda a diferença; já que nem todos os 

modelos são adequados para todos os modelos de atuação gerencial. 

 Entende-se por Gestão o ato de gerenciamento, administração em empresas, 

instituições ou entidade social, sendo o gestor o profissional a liderar tal processo 

(CHIAVENATO, 2003). O modelo de gestão é a forma escolhida de aplicar o conceito 

gerencial necessário na condução de uma organização, seja ela pública ou privada. 

Existem modelos em que são observadas algumas formas de se atuar nos mais 

variados tipos de negócios.  

 Cada uma dessas formas possui as suas divisões, bem como as suas 

especificações. Há formatos de gestão que não se enquadram mais da mesma forma 

como funcionaram no passado, necessitando assim de uma reciclagem e adaptação 

para o formato requerido pelo mercado da atualidade, conforme ressalta Lucena 

(2010).  

 É papel do gestor cuidar para que a arrecadação tributária das empresas 

públicas e privadas aconteça de maneira eficiente e com um elevado nível de clareza 

e organização. Desse modo, a aplicação de um modelo de gestão que também esteja 
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voltado para o cuidado na arrecadação tributária é de grande relevância para a saúde 

financeira de uma empresa (BARRETO, 2013).  

 A gestão marcada por atitudes mais tradicionais é aquela onde a forma como 

uma organização é conduzida ainda é marcada pela presença do chefe de equipe 

que, geralmente obedece a ordens da direção geral e repassa para os seus liderados 

sem maiores diálogos, sem maiores inovações. Portanto, do mesmo modo como as 

pessoas possuem suas próprias características, no caso das organizações, também 

existem as particularidades específicas que servem para diferencia-las das demais 

(BARRETO, 2013).  

 No tocante às empresas, essas individualidades existentes são evidenciadas em 

formatos como: os níveis de eficiência produzidos, a eficiência nos serviços 

oferecidos, as estruturas do negócio (tanto física como organizacional) a postura 

profissional e outros aspectos que fazem da empresa um negócio com as suas 

devidas características próprias (MAXIMIANO, 2012).  

 

2.4 AS RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONAIS E TRIBUTÁRIAS DA GESTÃO 
PÚBLICA  

 

 A Gestão Pública requer formas e ações que sejam dotadas de reponsabilidade 

e ética nas suas transações. Conduzir a máquina pública não é fácil e pode ser ainda 

mais complicado caso não haja a devida organização, empenho de toda a equipe e a 

determinação necessária para a prática da boa gestão.  

 Lucena (2010) orienta que, o cuidado com a arrecadação tributária e o 

recolhimento de fiscos é importante para manter a idoneidade de uma empresa. Em 

razão disso, cabe a esse importante modelo de gestão trazer a inspiração, 

experiências e recursos vindos de outros modelos para que assim possa haver uma 

soma de forças e recursos que possam contribuir com o sucesso na condução 

organizacional da Gestão Pública.   

 Assim sendo, conforme ressalta Vieira (2008), é possível implantar ações e 

recursos provindos do modelo de Gestão Participativa, que poderá ser uma excelente 

forma de conduzir as equipes de trabalho promovendo assim a participação e o 

empenho de todos em prol de um bem comum.  
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 Na Gestão Pública esse recurso pode representar um importante papel na 

manutenção das equipes de trabalho, no aperfeiçoamento e reciclagem dos 

colaboradores, no trabalho de desenvolvimento profissional e relações externas com 

clientes, fornecedores e prestadores de serviço. Pode ser um recurso de apoio ainda 

na organização estrutural do gerenciamento de setores de repartições diversas e 

várias outras áreas onde tal prática de gestão possa trazer eficiência e qualidade.  

 Segundo Barreto (2013), isso acontece porque uma das virtudes de sucesso do 

modelo de Gestão Participativa é o fator da cooperação. Uma organização precisa 

acima de tudo que as pessoas envolvidas colaborem de uma maneira formal entre si. 

Desse modo, levar o modelo de gestão participativa para uma empresa servirá como 

um renovo no vigor da equipe e uma forma inteligente de inovar nos pontos que 

precisa melhorar.  

 A Constituição Federal de 1988 garante aos municípios através do artigo 18 a 

autonomia financeira, administrativa e funcional. Para assegurar que este princípio 

federativo seja realmente exercido, a Carta Magna estabelece uma série de 

prerrogativas onde uma delas é a autorização para instituição de tributos como os 

impostos, as taxas e a contribuição de melhoria.  

 Castiglioni (2010) orienta que é com o efetivo exercício desta competência 

tributária que o município vai ter recursos para financiar seus programas e projetos de 

investimento bem como prestar os serviços que a população necessita. Com isso não 

dependerá apenas das transferências feitas pela União e pelos Estados membros 

como o fundo de participação dos municípios.  

 Os impostos determinados na Constituição Federal são: o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e o Imposto 

Sobre Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. Mas, não é o bastante apenas 

fazer uma lei determinando o fato gerador, o sujeito passivo e ativo, a base de calculo 

e a alíquota dos tributos.  

 Hall (2011) ressalta que é necessário também que sejam contratados servidores 

capacitados para o quadro efetivo municipal para arrecadar os recursos destes 

tributos, principalmente com relação ao ISS. O IPTU e o ITBI são impostos onde o 

contribuinte procura o governo municipal para regularizar a situação fiscal do imóvel. 
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Isso acontece, pois, as legislações que tratam de transmissão de imóveis obrigam que 

o cartório de registro de imóveis só efetue qualquer averbação com a quitação dos 

tributos municipais e a apresentação da respectiva certidão negativa, enquanto o ISS, 

para aumentar sua arrecadação.  

 Gomes (2005) ressalta que é necessária uma fiscalização intensa nas empresas 

prestadoras de serviços, por este ser um imposto que deve ser lançado por 

homologação, ou seja, o fiscal tem um prazo decadencial de cinco anos para 

homologar se o recolhimento foi feito corretamente, ou lançar o valor do imposto que 

deveria ser recolhido sob pena de não poder mais exercer o direito de cobrança depois 

deste prazo.  

 Ainda segundo Fernandes (2002), muitos municípios conseguiram aumentar 

bastante sua arrecadação agindo desta forma. Esses municípios estruturaram seus 

departamentos tributários fazendo concurso e contratando profissionais capacitados 

e com isso, mais que duplicaram seus recursos próprios.  

 

2.5 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

 O conceito legal de tributo está previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional 

(CTN), onde ficou definido que:  

Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída 
em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

 

          A delegação constitucional que dá competências para que a União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios possam instituir e cobrar tributos em suas respectivas 

áreas territoriais está prevista nos artigos. 145, 148, 149, 154 e 195 (criação de 

tributos) e 153, 155 e 156 (distribuição dos impostos) da Constituição Federal. 

 O conceito legal de impostos encontra-se estabelecido no art. 16 do CTN no qual 

define imposto com sendo "O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte". 

 O art. 77 do CTN menciona que as taxas cobradas pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 

têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva 
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ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 

posto à sua disposição. 

 No que ser refere à contribuição de melhoria, esse recurso é de competência 

comum, podendo ser instituído cada vez que a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios realizarem uma obra de que decorra valorização imobiliária. 

 

2.6 OS PROBLEMAS DOS MUNICÍPIOS COM A ARRECADAÇÃO DE FISCOS  

 

Os problemas voltados para a arrecadação municipal de fiscos tem sido um 

problema enfrentado em muitos municípios brasileiros. A crise fiscal somada aos 

problemas diversos ocorridos na economia brasileira tem feito com que o repasse 

financeiro seja feito com atrasos e em muitos lugares sequer tem sido feitos.  

Dessa forma, muitas prefeituras não tem conseguido honrar seus 

compromissos financeiros nas mais diversas áreas, criando um transtorno tão grande 

quanto à ausência de repasses para os municípios. No entanto é preciso observar que 

em alguns casos esse problema pode acontecer devido ao processo de ineficiência 

fiscal de municípios que não possuem um sistema eficiente de arrecadação tributária.  

O processo de fiscalização dos fiscos também é um ponto onde existem 

dificuldades e a necessidade de uma reestruturação completa na forma como é 

produzida. Com isso, as cidades tem arrecadado cada vez menos com os impostos e 

o resultado dessa baixa arrecadação interfere diretamente na população que sente a 

falta de recursos básicos como: saúde, infraestrutura, saúde e educação.  

O gasto com o funcionalismo público municipal também é um outro problema 

que precisa ser contornado. Com o atraso ou ausência de repasse financeiro muitos 

setores municipais também sofrem com o atraso, sobretudo no pagamento de salários 

e benefícios. Esse processo acarreta em movimentos sociais de protesto, a geração 

de greve e transtornos para a população.  

A questão da ausência de repasses em muitos municípios brasileiros é um fato 

a ser considerado, mas não se pode deixar de mencionar que muitos municípios não 

agiram corretamente com relação ao investimento me profissionais capacitados para 



11 
 

lidar com a arrecadação tributária das cidades. Um caso em Minas Gerais1, publicado 

pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais chama atenção ao ser constatado em uma 

pesquisa realizada com municípios mineiros que mais de 80% das cidades mineiras 

não promoveram a realização e concursos públicos voltada para a carreira de 

fiscalização tributária. Isso aconteceu em um prazo de cinco anos.  

A questão vai mais além, pois no mesmo levantamento feito, mais de 80% 

desses municípios além de não realizarem concursos voltados para essa finalidade 

não pagam aos fiscais contratados qualquer tipo de premiação ou gratificação voltada 

para o bom desempenho desses profissionais. Dessa forma, além de não haver a 

efetivação numa carreira pública, não existe ainda qualquer grau de motivação que 

desperte em profissionais dessa área o desejo de seguir carreira pública com essa 

função.  

Os resultados provenientes desse tipo de prática refletem nas dificuldades 

enfrentadas por esses municípios. Isso acontece não só por causa da crise econômica 

pelo qual o Brasil vem passando, mas também pela ausência de medidas cabíveis 

que trabalhem a eficácia do cuidado com a arrecadação tributária dessas cidades e a 

procrastinação de investimentos em formas de arrecadação fiscal.  

 A pesquisa levou em conta ainda que dos 853 municípios pesquisados 597 

deles sequer possuíam um cronograma ou agendamento voltado para a prática de 

atividades relacionadas à fiscalização tributária desses municípios. Não existia ainda 

sequer um planejamento de ações voltadas para o monitoramento ou reestruturação 

do setor tributário. Essa pesquisa foi realizada no ano de 2017.  

 A arrecadação financeira dos municípios passa por sérios problemas em vários 

pontos do país. Ente os muitos problemas existentes nessa área está a questão da 

ineficiência na arrecadação de impostos, conforme abordado anteriormente e ainda o 

processo de isenções indevidas. Essas práticas fazem com que muitas cidades 

dependam inteiramente dos repasses financeiros dos governos estadual e federal 

para que os compromissos sejam cumpridos.  

 

 

                                                           
1 Fonte – Blog do AFTM. Sem controle: Oito em cada 10 prefeituras em Minas não monitoram 

arrecadação de tributos. Disponível em: http://blogdoaftm.web2419.uni5.net/sem-controle-oito-em-
cada-10-prefeituras-em-minas-nao-monitoram-arrecadacao-de-tributos/ Acesso em: 18/10/2018.  

http://blogdoaftm.web2419.uni5.net/sem-controle-oito-em-cada-10-prefeituras-em-minas-nao-monitoram-arrecadacao-de-tributos/
http://blogdoaftm.web2419.uni5.net/sem-controle-oito-em-cada-10-prefeituras-em-minas-nao-monitoram-arrecadacao-de-tributos/
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A contabilidade pública traz à tona uma discussão de acordo com a situação 

demonstrada neste artigo no que se refere ao preparo de profissionais da área contábil 

e tributária para que a arrecadação de tributos e a organização contábil dos municípios 

seja feita de forma adequada, conforme Coelho (2010). Em razão disso é possível 

questionar: Por quais motivos os responsáveis pelos municípios encontram tantas 

dificuldades em organizar seus setores contábil e tributário?  

Uma resposta para essa discussão vem do fato de muitas prefeituras não 

investirem em treinamentos adequados dos profissionais que atuam nessa área, 

contribuindo assim para que existam falhas e erros, conforme orienta Hastings (2007). 

Esses detalhes poderão ocasionar na dificuldade desses municípios em ter uma 

arrecadação de fiscos mais eficiente, fazendo assim com que essas localidades 

dependam mais dos recursos do Governo federal.  

Em razão disso é fundamental que os prefeitos e líderes de municípios invistam 

em concursos públicos e treinamento desses profissionais para que eles atuem com 

a contabilidade pública de maneira eficaz e de forma a contribuir com o planejamento 

do crescimento desses municípios, algo que pode ser de grande ajuda caso tenha um 

profissional de Ciências Contábeis apto para a realização de suas atividades.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

 A questão da importância da Contabilidade Pública envolvendo sua atuação na 

gestão de municípios é algo que precisa ser constantemente abordado. Isso se faz 

necessário, pois a situação de muitos municípios na atualidade inspira cuidados e o 

planejamento devido, que poderá contar com a contribuição de profissionais atuantes 

nas Ciências Contábeis.  

 A falta de contratação de profissionais capacitados tem feito com que a 

arrecadação de fiscos e até mesmo o planejamento contábil de muitos municípios 

tenha erros que poderiam ser evitados. Há, portanto a necessidade de treinamentos 

de capacitação desses profissionais e o desenvolvimento de estratégias capazes de 
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promover a arrecadação tributária correta e o lançamento eficiente das despesas e 

outras receitas do município.  

 A organização contábil somada com o preparo devido de profissionais 

capacitados permite que os líderes dos municípios tenham a situação real dessas 

localidades, permitindo assim o desenvolvimento de estratégias de crescimento e uma 

arrecadação mais eficiente. Conclui-se, portanto que a Contabilidade Pública é um 

recurso fundamental para o sucesso e eficácia na Gestão Pública, devendo ser 

praticada de maneira séria e bem fundamentada, por profissionais capacitados.  

 Desse modo, faz-se necessário que as lideranças dos municípios invistam em 

planos de carreira e na efetivação de profissionais concursados para que assim seja 

possível treinar e manter funcionários na Gestão Pública. Com isso, os profissionais 

serão constantemente treinados e o quadro de trabalhadores contábeis se manterá 

fixo, permitindo assim a continuidade e o estabelecimento de estratégias específicas 

capazes de contribuir com a organização contábil dos municípios e uma arrecadação 

de fiscos mais eficiente.  
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