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A importância da receita pública

O orçamento de uma Administração Pública é composto por receitas e despesas, onde 
para um período de um ano, as receitas são estimadas ou previstas e as despesas são fixadas em 
valores equivalentes.

Analisando sob o aspecto de relevância entre receita e despesa, esta parece chamar 
mais atenção dos usuários (sociedade, governo, mídia, etc.) envolvidos ou interessados no 
processo do orçamento público. Dá a impressão que todo mundo só quer saber quanto o ente 
gastou ou quanto foi aplicado numa determinada despesa. No entanto, não se deve esquecer que 
aquela despesa só foi realizada pela existência de recursos financeiros provenientes da 
arrecadação da receita.

Uma gestão pública para funcionar e fazer cumprir seus objetivos e metas necessita
antes de fixar os valores das despesas, proceder a mecanismos de previsão das receitas públicas, 
no sentido de que a arrecadação possa garantir a execução dos dispêndios governamentais.

A atividade de previsão da receita é um instrumento valioso para os gestores públicos, 
pois é um fator importante para o equilíbrio das contas públicas. Para se projetar a quantidade de 
recursos que irão ingressar, são empregadas técnicas e metodologias de cálculos que objetivam 
alcançar os valores mais próximos possíveis da capacidade real de arrecadação de receita e a 
partir desse ponto, fixar futuras despesas.

Com o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, (Lei Complementar nº 101) a 
receita ganhou um novo impulso, na medida em que esta lei estabeleceu vários procedimentos e 
mecanismos de controle para a previsão e arrecadação de receitas públicas. Este controle visa 
prevenir riscos e permitir a correção de eventuais desvios capazes de afetar os resultados nominal 
e primário estabelecidos nas metas fiscais constantes em anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias-LDO.

De acordo com a LRF os entes federativos devem realizar avaliações parciais e 
periódicas do desempenho da receita, ou seja, a cada dois meses, as receitas previstas serão 
desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação. Se verificado, ao final 
de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas 
estabelecidas na LDO, os Poderes e o Ministério Público promoverão limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO.

A instituição, previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional de cada ente da Federação, conforme a LRF, são requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal. Caso o ente não observe este dispositivo em relação aos 
impostos, terá como sanção a vedação de recebimento de transferências voluntárias, o que 
demonstra o cuidado que se deve ter com a receita.

Uma prova incontestável do grau de importância da receita é que ela está diretamente 
envolvida no crescimento e desenvolvimento dos Estados. Pois estes se utilizam da receita, ou 
melhor, deixam de utilizar a arrecadação para conceder incentivos fiscais às empresas, que se 
beneficiam pela redução de alíquota do ICMS. Nesse aspecto, a LRF impôs limitações aos 
administradores públicos para evitar renúncia descompensada de receitas, disciplinando a forma 
como podem ser concedidos os incentivos fiscais.

Em relação as prestações de contas dos gestores públicos, a LRF determina que os 
mesmos terão que evidenciar o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando 



as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, bem 
como das demais medidas para o incremento das receitas tributárias e de contribuições.

Tendo em vista os aspectos observados, o tratamento com a receita é de fundamental 
importância para uma administração pública, pois envolvem áreas estratégicas de governo que, 
se mal administradas, certamente proporcionará sérios problemas para os entes federativos, cujos 
responsáveis terão que prestar contas aos órgãos de controle e à sociedade, principal alvo das 
ações governamentais.

 Reinaldo Valino é Analista Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
Pós-graduado em Gestão Pública e Auditoria Pública, e-mail: reinaldo.valino@tce.pa.gov.br.


