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RESUMO 

 

 

Este estudo de caso na Tesouraria do Município de Novo Hamburgo tenta 
demonstrar de que forma é possível identificar a eficiência do Sistema Administrativo 
Financeiro de Gestão Pública na Tesouraria da Prefeitura de Novo Hamburgo. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal possui requisitos básicos de controle e transparência da 
Gestão Pública. Sendo que, para se ter transparência, faz-se necessária a eficiência 
com a utilização de métodos¸ rotinas e procedimentos adequados. O objetivo da 
análise é verificar o sistema administrativo financeiro informatizado e integrado na 
Tesouraria do município de Novo Hamburgo, buscando identificar seu atendimento 
às necessidades de Gestão Pública. Como objetivos específicos, são analisados o 
funcionamento e as contribuições desse sistema dentro da Tesouraria na Gestão 
Pública de Novo Hamburgo. Para que os resultados possam ser estudados são 
apresentadas a abordagem conceitual da eficiência e a importância dos sistemas 
operacionais na Gestão Pública. A pesquisa realizada é classificada quanto aos 
seguintes aspectos: qualitativa pela abordagem do problema, exploratória de acordo 
com os objetivos e estudo de caso com base nos procedimentos técnicos utilizados. 
A transparência é uma das características do princípio da eficiência. Conclui-se, com 
isso, falta de eficiência nos métodos, procedimentos e rotinas na Tesouraria do 
Município de Novo Hamburgo. 

 

Palavras-chave: Gestão Pública. Lei de Responsabilidade Fiscal. Eficiência na      
Gestão Pública. Sistema Financeiro.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Federal nº 101 (BRASIL, 2000) - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

se refere às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, tendo como requisitos básicos o controle e a transparência das 

finanças públicas. A LRF chegou com novas exigências que, se não cumpridas, 

resultarão em duras penalidades para o gestor público. Com isso, verifica-se a 

necessidade dos municípios possuírem um sistema informatizado e integrado de 

administração e finanças que diminua o trabalho manual, gerando mais tempo para 

planejar as possibilidades de melhorias no setor e tornando a gestão mais eficiente. 

 Com a Lei Federal nº 101 (BRASIL, 2000), observa-se uma mudança na 

cultura dos responsáveis pela administração das finanças públicas no Brasil, oriunda 

de pressão da sociedade em fazer cumprir princípios de administração responsável 

pela coisa pública. Com isso, os gestores precisam, cada vez mais, de um sistema 

que auxilie nas tomadas de decisão. As informações geradas para a contabilidade, 

saídas principalmente da tesouraria, necessitam ser precisas, seguras e rápidas 

para as prestações de contas e entrega dos relatórios de gestão fiscal.  

Antes de ser promulgada a Lei Federal nº 101, os balanços contábeis eram 

entregues anualmente até 31 de março do ano posterior ao Tribunal de Contas do 

Estado, Câmara de Vereadores e Governo do Estado. Após a Lei Federal nº 101 

(BRASIL, 2000), os relatórios passaram a ser entregues por bimestre e 

quadrimestre, 30 dias após o encerramento de cada bimestre e ou quadrimestre. Por 

bimestre, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e, por 

quadrimestre, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

Novo Hamburgo, a capital Nacional do Calçado, é o município a ser tratado 

neste trabalho.  Pertencente à região metropolitana de Porto Alegre, distante 40 km 

da capital gaúcha, a cidade possui, de acordo com o Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010, 238.940 habitantes, 

distribuídos em 223,60 km², com a economia voltada para os setores calçadista e 

turístico. A Prefeitura de Novo Hamburgo, assim como as demais, precisou se 

adequar às exigências da LRF.  

Neste contexto, a questão que se pretende responder é: de que forma é 

possível identificar a eficiência do Sistema Administrativo Financeiro de 

Gestão Pública na Tesouraria da Prefeitura de Novo Hamburgo? A Tesouraria é 
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uma unidade da Diretoria de Contabilidade e possui uma grande responsabilidade 

nas informações que gera, entre elas, baixa nos pagamentos a fornecedores. 

Para respondê-la, o objetivo deste estudo é analisar o sistema administrativo 

financeiro informatizado e integrado na Tesouraria, buscando identificar seu 

atendimento às necessidades de gestão pública. Os objetivos específicos, buscaram 

avaliar: O funcionamento do sistema administrativo financeiro e as contribuições do 

sistema administrativo financeiro informatizado e integrado dentro da Tesouraria na 

gestão pública de Novo Hamburgo.  

O estudo está estruturado da seguinte forma: além da introdução são 

abordados conceitos relacionados à Gestão Pública, à eficiência e importância dos 

sistemas operacionais na Gestão Pública conceituando Sistemas, Eficiência, Metas 

do Sistema Operacional, Organização e Sistemas Integrados. Após, são 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados, seguidos dos resultados 

encontrados. Na sequência apresenta-se uma breve análise e conclui-se com as 

considerações finais. 
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1 ABORDAGEM CONCEITUAL DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 

 

Este capítulo apresenta alguns conceitos referentes à Gestão Pública, seus 

princípios e os elementos da eficiência na Gestão Pública. 

 

1.1 CONCEITOS RELACIONADOS À GESTÃO PÚBLICA 

  

Com a LRF, a Administração Pública ficou mais conhecida como Gestão 

Pública devido ao fato de focar mais na gestão e não planejamento. Conforme o 

Dicionário Aurélio, gestão (2004) é o ato de gerir ou gerenciar, e nele a palavra 

Administração é apresentada como sinônimo. Para muitos, entretanto, gestão é mais 

atual, pois o gerente se envolve mais nos processos do sistema organizacional. Por 

esse motivo alguns autores usam Administração, outros, Gestão. Neste trabalho 

usaremos os dois como sinônimos. 

Ferreira (1999 apud SANTOS, 2006), aponta que Gestão Pública refere-se às 

funções da gerência pública nos negócios do governo, mandato de administração. 

De acordo com Di Pietro (2005, p 25), gestão pública, 

 

[...] em sentido subjetivo (formal) é o conjunto de entes (pessoas jurídicas, 
órgãos e agentes públicos) que tem a incumbência de exercer uma das 
funções do Estado: a função administrativa, ou seja, é o conjunto de órgãos 
instituídos para consecução dos objetivos do governo. No sentido objetivo 
(material), designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes; 
nesse sentido, a Administração Pública é a própria função administrativa 
que incumbe, predominantemente, ao Poder Executivo; é o conjunto das 
funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção 
operacional, é o desempenho perene e sistemático¸ legal e técnico, dos 
serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em aparelhamento do 
Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 
necessidades coletivas. (DI PIETRO, 2005). 

 

A Mensagem Presidencial 886, que posteriormente foi convertida em proposta 

de Emenda à Constituição 173, e aprovada como Emenda Constitucional (EC) 19 

(LIMA, 2000), trazia em sua exposição de motivos as suas pretensões, dentre as 

quais constava o trecho abaixo: 

 

[...] incorporar a dimensão de eficiência na Administração Pública: o 
aparelho de Estado deverá se revelar apto a gerar mais benefícios, na 
forma de prestação de serviços à sociedade, com os recursos disponíveis, 
em respeito ao cidadão contribuinte e enfatizar a qualidade e o desempenho 
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nos serviços públicos: a assimilação, pelo serviço público, da centralidade 
do cidadão e da importância da continua superação de metas 
desempenhadas, conjugada com a retirada de controles e obstruções legais 
desnecessários, repercutirá na melhoria dos serviços públicos (BRASIL, 
1998). 

 

Devido ao anseio da sociedade em ver a Administração Pública funcionar de 

forma mais eficiente e a reforma do Estado (1998) que implantou o modelo de 

administração gerencial tentando desburocratizar a administração pública, foi 

incluído o princípio da eficiência no art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

devido à Emenda Constitucional nº 19 (Lima, 2000), ficando a redação da seguinte 

forma:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

 

Tais princípios constituem os fundamentos da validade da ação administrativa 

e/ou os sustentáculos da atividade pública. Com o princípio da Legalidade, a 

Administração, no exercício de suas funções, somente poderá agir conforme o 

estabelecido em lei. Meirelles (2006) afirma que o agente público, por esse princípio, 

está sujeito, em todos os atos praticados, aos mandamentos da lei e às exigências 

do bem comum. Não podendo deles se afastar, sob pena de praticar ato inválido e 

se expor às responsabilidades disciplinar, civil e criminal. 

O princípio da impessoalidade impede que a administração pratique atos 

visando a interesses do próprio agente ou de terceiros, evitando discriminações aos 

administrados. Em sua segunda acepção, proíbe a vinculação de atividades da 

Administração à pessoa do Administrador, impedindo assim, que este utilize a 

propaganda oficial para a sua promoção pessoal.  

Moraes (2002) afirma, corroborando Meirelles (2000), que o princípio da 

impessoalidade, usualmente, é chamado de princípio da finalidade. Citando 

Meirelles (2000, p. 18):  

 

[...] o princípio da impessoalidade referido na Constituição Federal (CF) de 
1988 (art. 37, caput), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o 
qual impõe  ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim 
legal (BRASIL, 1988). E o fim legal é unicamente aquele que a norma de 
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direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 
impessoal. 

 

O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos 

agentes da Administração. A moralidade, a partir da Constituição de 1988, é o 

pressuposto de validade de todo ato da administração pública, sendo que, o ato que 

não atenda ao respectivo princípio estará eivado de vício, sendo considerado nulo. 

 Este princípio está intimamente ligado à ideia de probidade administrativa, 

que é um dever inerente do administrador público. A priori, cabe dizer que todo ato 

do administrador público que destoe desse princípio caracteriza-se como ato de 

improbidade administrativa, previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição 

(BRASIL, 1988): 

 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

 

O princípio da publicidade refere-se à publicação oficial dos atos 

administrativos a fim de que eles possam produzir efeitos externos, e à exigência de 

atuação ética dos agentes da Administração. Conforme Rabelo (2012, p. 21):  

 

[...] o princípio da publicidade exige ampla divulgação dos atos praticados 
pela Administração Pública, impõe a plena transparência na atividade 
administrativa, exatamente para que os administrados possam conferir se 
está bem ou mal conduzida. Na Administração Pública, só se admite o sigilo 
quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 

Conforme Figueiredo e Nóbrega (2002, p. 43), “a EC 19/98 não só introduziu 

expressamente na Constituição Federal o princípio da eficiência, como também 

trouxe alterações no sentido de garantir-lhe plena aplicabilidade e efetividade.” Os 

autores também descrevem que:  

 

Assim, estabeleceu nova redação ao § 3° do art. 37, que prevê que a lei 
disciplinará as formas de participação do usuário na Administração Pública 
direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à 
prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços (FIGUEIREDO; NÓBREGA, 2002, p. 43). 

 

O art. 39 da EC 19 (LIMA, 2000) no seu parágrafo 2º assevera que: 
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§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo 
para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-
se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados. 

 

O município, perante a lei, não tem obrigatoriedade de criar e manter escolas 

de gestão, mas também nada o impede de utilizar essa norma para aumentar a 

eficiência na administração pública. 

 

1.2 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 

 

O princípio da eficiência está ligado ao custo, e quando utilizar seus recursos 

da forma mais produtiva e econômica possível, a administração será mais eficiente. 

Eficácia está relacionada ao cumprimento do programado em um determinado 

período de tempo.  

Chiavenato (2006, p. 207) discorre muito bem sobre eficiência e eficácia: 

 

A eficiência é o meio: baseia-se no método, no procedimento, na rotina e no 
caminho para se chegar a alguma coisa. O bom método, no procedimento, 
na rotina e no caminho para se chegar a alguma coisa. O caminho 
adequado para se chegar a alguma coisa aumenta a eficiência. Fazer bem 
as coisas, utilizar métodos, procedimentos e rotinas adequados conduz a 
eficiência.  
A eficácia é o resultado: baseia-se no alcance dos objetivos propostos e na 
consequência final do trabalho. 
Eficiência mais eficácia conduzem à excelência. 

 

Efetividade é a relação entre os resultados de uma ação ou programa, em 

termos de efeitos sobre a população-alvo (impactos observados) e objetivos 

pretendidos (impactos esperados). A efetividade é a união de eficácia com eficiência. 

A economicidade, por sua vez, implica na minimização dos custos dos recursos 

utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de 

qualidade. 

Conforme Chiavenato (2006), desde Taylor e Fayol1 já havia a preocupação 

em aumentar a eficiência, diminuindo o trabalho operário e aumentando a eficiência 

                                                             

1 Frederick Winslow Taylor e Henri Fayol dois engenheiros que no início do século XX desenvolveram 

os primeiros trabalhos pioneiros a respeito da Administração, de acordo com Chiavenato (2006 p.03). 



16 

 

das empresas. Mas o que vem a ser o princípio da eficiência no setor público? 

Conforme Di Pietro (2005): 

 

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se 
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 
disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. (DI 
PIETRO, 2005, p. 84). 

 

Martins (2010, p. 02) possui o mesmo pensamento que Di Pietro: 

 

A eficiência como princípio assume duas vertentes: A primeira é organizar e 
estruturar a máquina estatal para torná-la mais racional para que as 
necessidades da sociedade sejam alcançadas de forma mais satisfatória e a 
segunda, é regular a atuação dos agentes públicos buscando que esses 
tenham um melhor desempenho possível a fim de atingirem os melhores 
resultados. (MARTINS, 2010). 

 

A autora também ressalta que:  

 

[...] a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à 
Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especialmente 
ao da legalidade, sob pena de séries riscos à segurança jurídica e ao 
próprio Estado de Direito Martins (2010, p. 03). 

 

Para Moraes (2006), Figueiredo e Nóbrega (2002), o princípio da eficiência 

está relacionado com os princípios da moralidade e razoabilidade, entendendo que o 

administrador deve utilizar-se de critérios razoáveis na realização de suas atividades 

discricionárias e deve-se considerar como imoralidade administrativa a ineficiência 

grosseira da ação da administração pública. Eles também pontuam algumas 

características ao princípio da eficiência: 

 

a. Promoção do bem comum: em respeito ao princípio da supremacia do 

interesse público fica a administração pública compelida a direcionar suas 

atividades e seus serviços públicos sempre visando o interesse da 

sociedade, ou o interesse público;  

b. Imparcialidade e neutralidade: características pelas quais assemelham-

se ao princípio da impessoalidade que proporciona o tratamento isonômico, 
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neutro e racional a todo e qualquer administrador, vedando o favorecimento 

do interesse particular em detrimento do interesse coletivo;  

c. Transparência: característica que evidencia a necessidade de 

subordinação ao principio da publicidade dos atos administrativo públicos, 

o que permite o acompanhamento dos atos administrativos no que diz 

respeito à limpidez e lisura que, obrigatoriamente, devem nortear os 

administradores;  

d. Participação popular: impõe ao poder público, através do dispositivo 

legal, disposto no art. 37, §3º da Constituição Federal, introduzido pela EC 

nº. 19, que haja uma maior aproximação e participação popular frente à 

gestão administrativa pública;  

e. Desburocratização: trata-se de uma característica de fundamental 

importância para que se atinja o bojo central do princípio da eficiência. 

Através da desburocratização é que se elimina da administração pública a 

auto-referência e a padronização de procedimentos, que se evidenciam 

como os principais problemas do modelo burocrático de administrar;  

f. Qualidade: por meio dessa característica é que se busca a hetero-

referência na administração pública. Sendo a mesma orientada sempre 

para a satisfação do usuário, ou cliente, que deve obter eficácia; e 

g. Eficácia: a eficácia material da Administração se traduz no adimplemento 

de suas competências ordinárias e na execução e cumprimento pelos 

entes administrativos dos objetivos que lhes são próprios A eficácia formal 

da Administração é a que se verifica no curso de um procedimento 

administrativo, ante a obrigatoriedade do impulso ou resposta do ente 

administrativo a uma petição formulada por um dos administradores para 

obter serviços com presteza e qualidade, em seu sentido estrito. 

 

De acordo com Figueiredo e Nóbrega (2002, p. 37): 

 

 [...] o princípio da eficiência é aquele que impõe a Administração Pública 
direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio 
do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 
primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a 
melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se 
desperdícios e garantir maior rentabilidade social. 
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Dois anos após a EC 19, o então presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso sancionou a LRF, que fixa limites para gastos com pessoal e para o volume 

de endividamento. A LRF criou mecanismos de responsabilização penal para os 

administradores públicos que infringissem a lei.  

A LRF pode ser considerada um marco na história da administração pública 

brasileira. Historicamente, os governantes costumavam empenhar receitas futuras e 

assumir dívidas elevadas para realizar obras marcantes, deixando ao sucessor a 

tarefa de honrar esses passivos. 

 Para a população, ficava a imagem de um governo realizador que era 

sucedido por um governo inerte, quando em verdade, o governo sucessor não 

conseguia realizar as obras necessárias, pois havia recebido uma situação 

financeira calamitosa do antecessor. 

Conforme Figueiredo e Nóbrega (2002, p. 302), a LRF “operou grande 

modificação no modelo econômico que havia sido consagrado em nossa 

Constituição, ao fazer eficiente nosso sistema constitucional de transferência de 

recursos fiscais e instituir a figura do gestor responsável”.  

A LRF trouxe também diversos comandos voltados à divulgação de relatórios, 

bem como a adoção de demonstrativos ligados às atividades de condução das 

contas públicas. Um deles foi dar transparência à gestão e permitir, não só a 

participação popular na discussão dos planos, mas também a avaliação dessa 

gestão pelo cidadão. Os arts. 48 e 49, §4 e 31, respectivamente tratam da 

transparência na Gestão Pública. 

Com o princípio da eficiência inserido na CF/88 mais a LRF, em pouco tempo 

o modelo de Administração Gerencial começou a surgir com mais ênfase. De acordo 

com Chiavenato (2006, p. 120): 

 

A Administração Pública gerencial emerge na segunda metade do século 
XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e 
sociais de Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e á 
globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra 
os problemas associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da 
administração pública – a necessidade de reduzir custos e aumentar a 
qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário – torna-se então 
essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada 
predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de 
serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas 
organizações. 
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Para analisar o sistema administrativo financeiro de Gestão Pública 

informatizado e integrado na Tesouraria do Município de Novo Hamburgo, 

identificando se há eficiência em suas rotinas de trabalho, faz-se necessário 

apresentar alguns conceitos referentes a Sistemas no próximo capítulo. 
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2 A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS NA GESTÃO PÚBLICA  

 

Neste capítulo serão abordados conceitos de sistema operacional, eficiência 

no sistema operacional e suas metas, organização e sistemas integrados. 

 

2.1 SISTEMAS, EFICIÊNCIA, METAS DO SISTEMA OPERACIONAL E 

ORGANIZAÇÃO 

 

Não faz muito tempo, apenas algumas décadas, que o mundo computacional 

invadiu diversas áreas do nosso dia a dia. Como telefones celulares, bancos, 

supermercados, trabalho, com seus sistemas operacionais. Chiavenato (2006, p. 69) 

comenta:  

 

Foi a invenção do computador, na segunda metade do século XX, que 
permitiu que as organizações passassem a apresentar as atuais 
características de automatização e automação de suas atividades. Sem o 
computador, não haveria a possibilidade de administrar grandes 
organizações. O computador ofereceu às organizações a possibilidade de 
lidar com grandes números e com grandes e diferentes negócios 
simultaneamente a um custo mais baixo e com maior rapidez e absoluta 
confiabilidade. (CHIAVENATO, 2006). 
 

Mas o que vem a ser um sistema operacional? Conforme Deitel, Deitel e 

Choffnes (2005, p. 4):  

 

Sistema operacional é um software que habilita as aplicações a interagir 
com o hardware de um computador. O software que contém os 
componentes centrais do sistema operacional é denominado núcleo. 
Sistemas operacionais podem ser encontrados em dispositivos que vão de 
telefones celulares e automóveis a computadores pessoais e computadores 
de grande porte (mainframes). Na maioria dos sistemas operacionais um 
usuário requisita ao computador que realize uma ação (por exemplo, 
executar uma aplicação ou imprimir um documento), e o sistema 
operacional gerencia o software e o hardware para produzir o efeito 
desejado. (DEITEL, DEITEL E CHOFFNES, 2005). 

 

Hardware são os dispositivos físicos de um computador: Processadores, 

memória principal e dispositivos de entrada e saída. Software são programas que 

permitem que o hardware faça o trabalho de processar os dados. 
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Conforme Chiavenato (2006, p. 72),  

 

[...] sistemas dão ideia de conectividade, ligação, conjunto de elementos 
interligados para formar um todo. Ele mesmo define sistema como: Um 
conjunto de elementos dinamicamente relacionados, formando uma 
atividade para atingir um objetivo, operando sobre dados/energia/matéria 
para fornecer informação/energia/matéria. (CHIAVENATO, 2006). 

 

 

Os sistemas operacionais precisam evoluir, pois a eficiência é sempre 

necessária. A eficiência é uma das metas do sistema operacional. Segundo Deitel, 

Deitel e Choffnes (2005), um sistema operacional eficiente alcança alto rendimento 

em baixo tempo de retorno e, além da eficiência, necessita de outras metas, das 

quais se pode citar: 

 

a. Robustez: um sistema operacional robusto é tolerante a falhas e é 

confiável. O sistema não falhará devido a erros isolados de aplicações ou 

de hardware e, se falhar, ele o fará minimizando a perda de trabalho e 

evitando danos ao hardware do sistema. 

b. Escalabilidade: é capaz de usar recursos à medida que são 

acrescentados. Se não os utilizar, chegará a um ponto em que recursos 

adicionais não serão utilizados totalmente. 

c. Extensibilidade: é capaz de adaptar-se a novas tecnologias e fornece 

capacidades de estender o sistema operacional para executar tarefas que 

vão além de seu projeto original. 

d. Portabilidade: pode operar em muitas configurações de hardware. 

Portabilidade de aplicações também é importante porque desenvolver 

aplicações custa caro; a mesma aplicação deve rodar em uma variedade 

de configurações de hardware para reduzir custos de desenvolvimento. 

e. Segurança: impede que usuários de software acessem serviços e recursos 

sem autorização. 

f. Interatividade: permite que aplicações respondam rapidamente às ações 

do usuário ou a eventos. 

g. Usabilidade: tem o potencial de atender a uma base significativa de 

usuários. Esses sistemas operacionais geralmente fornecem uma interface 

com o usuário fácil de usar. 
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Um sistema operacional com todos os atributos acima reduz o trabalho, 

melhora a qualidade e, consequentemente, melhora o serviço. 

Os computadores atuais têm a capacidade de realizar e controlar muitas 

atividades ao mesmo tempo, a definição de processos é necessária para entender 

como isso é possível. Para Oliveira (2011, p.34), “processos representam um 

conjunto de atividades sequenciais que representam relação lógica entre si com a 

finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as necessidades e 

expectativas dos externos e internos.”. Organização é o modo como se organiza um 

sistema (Holanda, 2004). Rezende (2005, p. 13) diz que a organização “é um 

sistema e a partir dela existem diversos outros sistemas integrados”. 

De acordo com Dias (1998), a organização pública pode ser considerada um 

sistema bastante complexo que cumpre suas funções buscando maior eficiência na 

gestão e melhor atendimento à sociedade.  

 

2.2 SISTEMAS INTEGRADOS 

 

Os sistemas conforme as necessidades foram se integrando, como Turban, 

Rainer Júnior e Potter (2005, p. 302) asseveram, “devido ao fato de que não era 

possível administrar de forma eficiente uma empresa com tecnologia de computador 

orientada na funcionalidade do século XX”. Na maioria dos casos, os empregados 

que utilizam a tecnologia baseada na funcionalidade simplesmente não obtêm as 

informações que realmente precisam, ou as obtêm muito tarde. 

O objetivo da integração dos sistemas de acordo com Turban, Rainer Júnior e 

Potter (2005), consiste em unificar as informações das diversas áreas da empresa, 

de forma a evitar a repetição de tarefas em áreas diferentes, assim como diminuir a 

perda de tempo na busca de informação de outras áreas da empresa, facilitar a 

comunicação e melhorar o nível de desempenho da empresa. 

Os sistemas integrados automatizam os processos de uma empresa, com a 

meta de integrar as informações através da organização. Assim, todos os processos 

de uma organização são colocados dentro de um mesmo sistema e em um mesmo 

ambiente. 
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 A redundância de informações é eliminada, pois ele faz com que todos os 

usuários olhem para uma única fonte de dados, independentemente das tarefas que 

realizam.  

O banco de dados2 é único e contém e integra todas as informações que a 

empresa manipula e mantém, interagindo com todas as aplicações no sistema. 

Desta forma não há redundâncias, inconsistências, repetições de tarefas, nem a 

entrada de dados em duas ou mais aplicações, assegurando-se a integridade das 

informações. Também, a partir desse banco de dados comum, decisões podem ser 

tomadas olhando-se através da companhia. Antes era preciso olhar para unidades 

operacionais separadas e então coordenar as informações manualmente ou conciliar 

dados através de inúmeras interfaces entre diversos sistemas. 

O art. 48 da LRF (BRASIL, 2000), que trata da transparência da Gestão 

Fiscal, menciona a obrigação de um sistema integrado no seu item terceiro: 

 

 III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 
que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder 

Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009)        
Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 
48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou 

jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 

licitatório realizado (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
 

Para analisar o funcionamento e as contribuições do sistema administrativo 

financeiro informatizado e integrado dentro da Tesouraria, na gestão pública de 

Novo Hamburgo, é necessário uma metodologia de pesquisa. A metodologia 

utilizada para responder a questão problema do estudo é apresentada no próximo 

capítulo. 

                                                             

2
 Banco de dados é uma conexão com ou sem fio, que permite o compartilhamento de recursos por 

diferentes computadores, conforme Turban, Rainer Júnior e Potter (2005, p. 41). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm#art2
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Metodologia, conforme Zanella (2009), em ciências, é o caminho que o 

pesquisador percorre em busca da compreensão da realidade, do fato, do 

fenômeno. 

 Já para Prodanov (2006, p. 18), 

 

[...] metodologia pode ser definida como um elemento facilitador da 
produção de conhecimento, uma ferramenta capaz de auxiliar a entender o 
processo de busca de respostas e o próprio processo de posicionar-se, 
adequadamente, perguntas importantes. (PRODANOV, 2006). 

 

Andrade (2001, p. 129) também dá sua contribuição: metodologia é o 

conjunto de métodos ou caminhos que serão percorridos na busca do conhecimento. 

Para ele, pesquisa é a atividade básica da ciência, e, por meio dela, descobrimos a 

realidade. Para Prodanov (2006), é basicamente buscar conhecimento. 

Neste estudo a pesquisa utilizada quanto à natureza é a pesquisa aplicada, 

pois objetiva gerar conhecimento para aplicação prática e dirigido à solução de 

problemas específicos; caracteriza-se por envolver interesses locais. Ferrari (1982) 

coloca que: A finalidade prática da pesquisa, pode ajudar com novos fatos para o 

planejamento de novas pesquisas ou mesmo para a compreensão teórica de certos 

setores do conhecimento. 

Como o estudo é especificamente na tesouraria do município de Novo 

Hamburgo, o conhecimento e os problemas analisados serão somente de um 

determinado local. 

Esta pesquisa é classificada quanto aos seguintes aspectos: qualitativa pela 

abordagem do problema, exploratória de acordo com os objetivos e estudo de caso 

com base nos procedimentos técnicos utilizados. 

Quanto à abordagem, a pesquisa utilizada será a qualitativa que se preocupa, 

primeiramente, com a compreensão da lógica que permeia a prática que se efetiva 

na realidade, atentado para um nível da realidade que não pode ser quantificado, já 

que revela “investigações tratadas com uma análise qualitativa têm como objetivo 

situações complexas ou estritamente particulares que serão abordadas em 

profundidade, em seus aspectos multidimensionais” (OLIVEIRA, 2011, p.82). 
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Será apresentado como funciona o sistema administrativo financeiro dentro 

da tesouraria, este trabalho não será quantificado, por isso será qualitativo. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa será exploratória, pois objetiva proporcionar 

uma maior familiaridade com o problema e ajuda a identificar os problemas 

relevantes que devem ser investigados, através do levantamento de informações e 

da delimitação do campo de trabalho. De acordo com Cervo, Bervian e da Silva 

(2007), a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer 

descobrir as relações existentes entre seus elementos e componentes. 

Serão realizadas descrições de como é realizado o trabalho dentro da 

tesouraria e com isso identificar a eficiência do Sistema Administrativo Financeiro de 

Gestão Pública na Tesouraria da Prefeitura de Novo Hamburgo. 

Quanto ao método (procedimento técnico utilizado), a pesquisa será um 

estudo de caso, a mais usada quando se trabalha com estudos qualitativos, 

correspondendo a estudos de casos particulares, considerando representativo de 

um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo.  

Segundo Gil: 

 

Estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados. (GIL, 2002, p.54). 

 

Também de acordo com Gil (2009, p.10), esta categoria de procedimento 

técnico denominado estudo de caso “vale-se tanto da observação e da interrogação 

quanto da documentação para coleta de dados.” De acordo com Ludwig: 

 

O estudo de caso diz respeito a uma investigação de fenômenos específicos 
e bem delimitados, sem a preocupação de comparar ou generalizar. 
Algumas peculiaridades são próprias do estudo de caso. Uma delas é de 
que ele visa identificar novos elementos que muitas vezes o pesquisador 

não pensa em descobrir. (LUDWIG , 2009, p.58). 

 

Já para Andrade (2001), método monográfico ou estudo de caso consiste no 

estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou 

comunidades, com a finalidade de obter generalizações. 
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O estudo de caso foi realizado dentro da Tesouraria do município, sendo 

estudado um grupo em particular e investigados fenômenos específicos desse setor, 

sem comparar ou generalizar, apenas verificando se o trabalho desenvolvido está de 

acordo com a teoria. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo será apresentado o Município no qual será realizado o estudo, 

o setor Tesouraria especificamente e os resultados da pesquisa realizada com o 

intuito de analisar o funcionamento e as contribuições do sistema administrativo 

financeiro informatizado e integrado dentro da Tesouraria, na gestão pública de 

Novo Hamburgo. Com um check-list das atividades desenvolvidas. 

 

4.1 UNIDADE DO ESTUDO DE CASO 

 

Novo Hamburgo nasceu da perseverança e da força do imigrante que, a partir 

de 1824, fixou raízes nessa região. Formou uma comunidade unida e trabalhadora 

que se chamava inicialmente Hamburger Berg. Em 5 de abril de 1927, Novo 

Hamburgo concretizou sua emancipação política. Com incremento da indústria do 

couro e do calçado, a cidade cresceu em proporções geométricas, tornando-se um 

dos mais pujantes e populosos municípios do Rio Grande do Sul. 

 A excelência no que faz, a qualidade e o talento transformaram a antiga e 

pacata Hamburg Berg na cosmopolita Novo Hamburgo, conhecida como a Capital 

Nacional do Calçado e está localizada no Vale do Rio dos Sinos. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, 2008). 

A Feira Nacional do Calçado (FENAC), contudo, é sempre um destaque, pois 

desde 1961 é um retrato vivo do sucesso da produção calçadista, e conta 

atualmente com 45 feiras já realizadas. A rede municipal de ensino foi pioneira, no 

país, na implantação de computadores e projetos especiais de aprendizagem. 

 

4.2 TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO 

 

 A tesouraria é o setor administrativo e financeiro responsável por parte 

da Gestão Pública. Tem como função acompanhar os recebimentos e pagamentos 

diários. Os funcionários necessitam ter conhecimentos de: 

 

a. recebimentos; 

b. pagamentos a fornecedores; 

c. pagamentos por lotes; 
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d. emissão de cheques; 

e. operações bancárias; e 

f. disponibilidades financeiras.  

 

A Tesouraria do Município de Novo Hamburgo opera com quatro funcionários 

estáveis (estatutários), sendo três auxiliares de tesouraria e um assistente 

administrativo. Há exatamente cinco meses que não se trabalha com recebimento de 

tributos. O instrumento de pesquisa utilizado na Tesouraria foi o check-list, aplicado 

para conhecer de forma mais ampla a população estudada. As atividades 

desenvolvidas no setor são:  

 

a. pagamentos a fornecedores; 

b. pagamentos bolsa aluguel social;  

c. pagamentos pensões alimentícias; 

d. pagamentos de INSS fornecedores; 

e. fechamento dos descontos referentes à folha de pagamento e posterior 

repasse aos favorecidos;  

f. recebimento de cauções e cartas fianças para participação em processos 

licitatórios como tomada de preços e concorrência, e quando o fornecedor 

ganhador do processo licitatório desejar caução do contrato objeto do 

processo; 

g. devoluções de tributos pagos a maior conforme parecer no devido 

requerimento; 

h. finalização no sistema dos processos de devoluções e memorandos 

quando encerrados; 

i. pagamentos de exonerações;  

j. devoluções de desconto indevido aos funcionários;  

k. fechamento da despesa; e 

l. fechamento do boletim diário de entradas e saídas. 

 

Nota-se que é um setor no qual são exigidas várias informações, desde se foi 

pago um fornecedor X, até informações para controle contábil exigidas pelo Tribunal 

de Contas do Estado. 
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4.3 FUNCIONAMENTO DE ALGUNS PROCESSOS 

 

Nesta seção serão apresentadas algumas rotinas de trabalho utilizadas na 

Tesouraria do Município de Novo Hamburgo. 

 

4.3.1 Pagamentos a fornecedores 

 

Recebem-se os documentos físicos e no sistema verifica-se na tela de 

pagamentos conforme figuras 1 e 2.  

 

Figura 1: Tela do IRRF do Sistema Administrativo Financeiro de Gestão Pública do Município de Novo 
Hamburgo 

Fonte: Município de Novo Hamburgo, 2015 

 

A figura 1 é a tela para cálculo do IRRF, e serve para conferir o valor 

descontado do fornecedor. 
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Figura 2: Tela de Pagamento do Sistema Administrativo Financeiro de Gestão Pública do Município 
de Novo Hamburgo 

:. 
Fonte: Município de Novo Hamburgo, 2015 

        

A figura 2 representa a tela de pagamentos liberados para um dia X. 

Selecionam-se todos os fornecedores e imprime-se a ordem de pagamento. Após, 

são conferidos com os processos físicos e grampeadas todas as folhas. Separa-se 

por banco e conta bancária de onde irá sair o devido pagamento. O pagamento de 

cada fornecedor é feito pela internet, imprimindo  o comprovante de pagamento que 

se junta com o processo de pagamento.  

Depois de efetuados os pagamentos do dia, é acessada a tela de 

pagamentos e dada a baixa no sistema, informando o número do comprovante de 

pagamento e a forma de pagamento (TED, DOC, Boleto, entre contas, etc..). 

Somam-se os comprovantes de pagamento por conta e após o total geral, e encerra-
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se com o relatório que o sistema gera. Elabora-se um trabalho em planilha Excel 

com: o total de saída de cada conta, as transferências entre contas do município, os 

valores de despesa extra-orçamentária, os valores de receita extra-orçamentária e 

depósitos3. 

 

Na tabela 1, apresenta-se o exemplo da Folha 1 do boletim diário efetuado na 

Tesouraria do Município de Novo Hamburgo. 

 
Tabela 1:Folha 1 do Boletim de Tesouraria do Município de Novo Hamburgo 
ENTRADAS   Importâncias SAÍDAS   Importâncias 

Saldo Anterior    -  Pagamentos em cheque 225.631,24  
Recebimentos dinheiro   Pagamentos em dinheiro  -  
Recebimentos cheques   Pagamentos - Enc. Contas   
Créditos em Conta   Débito em Conta   
Rec Extra Orçamentária 374,14  Despesa Extra-Orçamentário  -  
Depósitos não efetuados   Depósitos de Transferências   
Cheques Devolvidos  -  Depósito em Bancos 374,14  
Retirada de Bancos 225.631,24  Total Tesouraria   226.005,38  

TotalTesouraria   226.005,38  Débito Transferência 6.286.625,58  
Crédito Transferência 6.286.625,58  Saldo Atual   0,00  

Ações   2.512.425,78  Ações   2.512.425,78 
SOMA   9.025.056,74 SOMA   9.025.056,74 

            

CONTAS BANCOS   PAGAMENTOS CRÉDITOS DÉBITOS 

73.002-5 Brasil   30.074,80 1.090.962,31 1.000.000,00 
04.001781.0-4 Banco do Estado do RGSUL  98.469,13 2.000.249,99 2.607.346,51 
0001-3 Caixa Econômica Federal 66.024,00 996,91 1.000.000,00 
15.065-7 Brasil Fundo Saúde Municipal     962,31 
25.235-2 Brasil   5.439,40     
25.238-7 Brasil   3.566,64     
50.540-4 Brasil FPM       1.090.000,00 
04.043425.0-2 Banrisul Creche Manut.   20.391,11     
04.047769.0-1 Banrisul Fundo Educação       249,99 
04.071945.0-4 Banrisul Extra Orçamentário 479,21 2.500.000,00   
04.072076.0-6 Banrisul Infância MelhorPIM   1.015,02     
04.190376.0-7 Banrisul Apoio aos Hospitais   107.346,51   
006.0000094-3 CEF     122.694,00   
006.0000103-6 CEF     100.000,00   
006.0000114-1 CEF     64.750,00   
006.0000154-0 CEF FM SAUDE     300.000,00   
006.0624012-1 CEF       364.750,00 
006.0624010-5 CEF       222.694,00 
006.0624014-8 CEF   171,93     
006.0672001-8 CEF MEC FNDE Sal Educação     622,77 

  TOTAL GERAL   225.631,24 6.286.999,72 6.286.999,72 

Fonte: Novo Hamburgo, 2015     

                                                             

3 Receita extra-orçamentária: O poder público é um mero repassador, sendo responsável pelo 

cumprimento dessa obrigação. Não integra o orçamento, ex. cauções. Despesa extra-orçamentária: 
Também não consta no orçamento, são oriundas de despesas orçamentárias, são valores retidos em 
empenhos para posterior pagamento. 
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Na tabela 2, apresenta-se o exemplo da Folha 2 do boletim diário efetuado na 

Tesouraria do Município de Novo Hamburgo. 

  

Tabela 2: Folha 2 do Boletim de Tesouraria do Município de Novo Hamburgo 

10/04/2015 

  

BERGSMOV           

            

        TOTAL CHEQUES: 0,00 

DEPÓSITO EM DINHEIRO 

    

006.000001-3 374,14 

    

    

    

    TOTAL DINHEIRO: 374,14 

    TOTAL GERAL 374,14 

      

CHEQUES DEVOLVIDOS 

BANCO AGENCIA CONTA CHEQUE VALOR CONTA DEPOS. 

            

            

            

            

            

    TOTAL DEVOLV: 0,00 

Fonte: Novo Hamburgo, 2015. 

 

Na tabela 3, consta o exemplo da Folha 3 do boletim diário efetuado na 

Tesouraria do Município de Novo Hamburgo. 

  

Tabela 3: Folha 3 do Boletim de Tesouraria do Município de Novo Hamburgo 

10/04/2015 

Receita Extra- Orçamentária 

Valor Histórico 

374,14 DEVOL SUPR EMP 310024 

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: NH, 2015  
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 Na tabela 4, apresenta-se o exemplo da Folha 4 do boletim diário 

efetuado na Tesouraria do Município de Novo Hamburgo. 

  

Tabela 4: Folha 4 do Boletim de Tesouraria do Município de Novo Hamburgo 

10/04/2015 

Despesa Extra- Orçamentária 

Valor Histórico 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Fonte: Novo Hamburgo, 2015  

 
 

As tabelas acima mostram algumas das rotinas de trabalho na Tesouraria de 

Novo Hamburgo, necessárias para auxiliar a identificar o atendimento às 

necessidades de gestão do sistema administrativo financeiro informatizado e 

integrado. Identifica-se com esses processos o retrabalho. 

 

4.3.2 Pagamentos do Bolsa Aluguel Social (Bolsa Moradia): regulamentada 

pelas Leis Municipais 2383/2011 e 2278/2011 

 

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social envia, por e-mail, à 

Tesouraria (geralmente no último dia útil do mês), uma planilha com os nomes, 

número de documentos e valores de cada beneficiário do aluguel, para pagamento 

no quinto dia útil do mês. Hoje, são pagos em média 500 beneficiários. Faz-se um 

cheque nominal para cada beneficiário, assinado pelo Tesoureiro e pelo Secretário. 

Esses cheques são feitos em máquinas impressoras e são do tipo cheque pronto. 

Quando prontos, confere-se o número de cada um e digita-se em uma 

planilha Excel, um auxiliar de tesouraria passa o quinto e o sexto dia útil de cada 
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mês efetuando o pagamento a esses beneficiários. Para fazer o fechamento e dar 

baixa na despesa, somam-se os cheques e confere-se com o processo de 

pagamento. 

 

4.3.3 Pagamento de pensões alimentícias 

 

A Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano encaminha, por e-mail, à 

Tesouraria uma planilha contendo: o nome das(os) pensionistas, o valor e os dados 

bancários para que sejam efetuadas as transferências. Hoje se tem em média 200 

pensionistas. O pagamento é feito da mesma forma que o dos fornecedores: pela 

Internet, no site dos bancos. 

 

4.3.4 Pagamentos de INSS dos fornecedores 

 

Os fornecedores que necessitam pagar o INSS, o têm retido pelo sistema na 

ordem de pagamento. Até o dia 20 de cada mês, paga-se pela internet, da mesma 

forma que os pagamentos a fornecedores e pensões alimentícias. Em media paga-

se 100 guias de INSS por mês. 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Através da análise das rotinas de trabalho, observando os resultados finais, é 

possível identificar a eficiência do Sistema Administrativo Financeiro de Gestão 

Pública na Tesouraria da Prefeitura de Novo Hamburgo. 

No pagamento a fornecedores nota-se um retrabalho, faz-se o pagamento 

manualmente e após lança-se no sistema. O boletim que é feito no Excel pela 

Tesouraria é feito novamente com os mesmos lançamentos na Contabilidade, o que 

infringe uma das metas do sistema operacional que é a eficiência.  Segundo Deitel, 

Deitel e Choffnes (2005), um sistema operacional eficiente alcança alto rendimento 

em baixo tempo de retorno.  

O objetivo da integração dos sistemas, de acordo com Turban, Rainer Júnior 

e Potter (2005), consiste em unificar as informações das diversas áreas da empresa, 

de forma a evitar a repetição de tarefas em áreas diferentes, assim como diminuir a 
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perda de tempo na busca de informação de outras áreas da organização, facilitar a 

comunicação e melhorar o nível de desempenho organizacional. 

No pagamento do Bolsa Moradia, nota-se o retrabalho e a falta de segurança 

nas informações. No preencher dos cheques, os valores e respectivos números são 

digitados. Se houver qualquer descuido, passa-se para a Contabilidade o número 

dos cheques errados. O sistema de preenchimento de cheques não é integrado ao 

sistema, o que ocasiona muitos erros nas informações. O retrabalho é identificado 

quando se transferem os dados dos cheques para uma planilha. 

 O descrito acima está em desacordo com a meta de qualidade do princípio 

da eficiência, por meio dessa característica é que se busca a hetero-referência na 

administração pública. Sendo a mesma orientada sempre para a satisfação do 

usuário, ou cliente, que deve obter serviços com presteza, qualidade em seu sentido 

estrito e eficácia.  

Verifica-se a não satisfação dos usuários (servidores) na Tesouraria devido 

ao trabalho que geram esses pagamentos e as facilidades de ocorrer erro nas 

informações, sendo um processo totalmente manual. Na Contabilidade, a dificuldade 

está na parte de conciliação bancária, conferir 500 cheques, se alguns estiverem 

com o número errado gerará problemas.  
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CONCLUSÕES   

 

A Administração Pública está relacionada aos princípios que norteiam uma 

boa gestão. Na LRF há normas para uma gestão fiscal responsável. Na CF/88, que 

é a lei magna do país, foi inserido o princípio de eficiência para tentar 

desburocratizar a Administração Pública, sendo um ganho para a população que 

deseja um serviço público de qualidade, demonstrando com isso que uma 

Administração Pública também pode ser eficiente em seus atos, mesmo respeitando 

a legalidade. 

O objetivo do estudo foi analisar o sistema administrativo financeiro 

informatizado e integrado na Tesouraria do Município de Novo Hamburgo, buscando 

identificar seu atendimento às necessidades de gestão pública. Tendo como 

objetivos específicos: analisar o funcionamento e as contribuições do sistema 

administrativo financeiro informatizado e integrado dentro da Tesouraria na gestão 

pública de Novo Hamburgo.  

Para identificar a eficiência do Sistema Administrativo Financeiro de Gestão 

Pública na Tesouraria da Prefeitura de Novo Hamburgo, foram usados os seguintes 

métodos de pesquisa: qualitativa pela abordagem do problema, exploratória de 

acordo com os objetivos e estudo de caso com base nos procedimentos técnicos 

utilizados. Uma boa gestão precisa de informações seguras para tomada de decisão. 

Vemos que as informações geradas pela Tesouraria para a Contabilidade são muito 

manuais, o que leva a inevitáveis erros. 

Mesmo para o Município, que possui um sistema integrado de gestão 

financeira, faltam alguns atributos para um bom sistema operacional. Dentre eles 

ficaram destacados a escalabilidade que é a capacidade de usar recursos à medida 

que são acrescentados. Se não chegará a um ponto em que recursos adicionais não 

serão utilizados totalmente e a extensibilidade, que é a capacidade de adaptar-se a 

novas tecnologias fornecendo capacidades de estender o sistema operacional para 

executar tarefas que vão além de seu projeto original. 

Para um Município do porte de Novo Hamburgo, em torno de 239.000 

habitantes, verifica-se a necessidade da integração de pagamentos a fornecedores 

via arquivos digitais. Hoje, possui em torno de 300 contas bancárias e paga em torno 
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de 100 fornecedores por dia. Separar manualmente  os pagamentos por conta, por 

fornecedor, é muito complicado para uma gestão eficiente. 

 Chiavenato (2006) traz que a eficiência é o meio que se baseia no método, 

no procedimento, na rotina e no caminho para se chegar a alguma coisa. O caminho 

adequado para se chegar aumenta a eficiência, assim como fazer bem as coisas, 

utilizar métodos, procedimentos e rotinas adequados.  

A transparência é uma das características do princípio da eficiência. Nota-se 

com isso que a falta de eficiência com a utilização de métodos, procedimentos e 

rotinas inadequadas infringem requisitos básicos de controle e transparência da 

LRF. 

O tempo foi uma das limitações deste trabalho, fazendo-se necessária sua 

continuidade. Como sequência, aprofundando na questão sistema operacional e 

indo aos setores de Tecnologia da Informação para entender o funcionamento dos 

sistemas integrados.  Por fim, sugere-se a futura realização de estudos para 

identificar modificações que sejam possíveis de ocorrer com o que está disponível 

na organização. 
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