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RESUMO 

O presente estudo tem como temática a importância  da contabilidade de custos no setor 

público, sendo o local escolhido para tal a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de 

Tapejara. Assim, o estudo objetivou sugerir a implantação de um sistema de contabilidade de 

custos para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos no município de Tapejara-RS, ainda  

buscou-se evidenciar a importância da implantação da contabilidade de custos no setor 

público, para a tomada de decisões, verificando a existência de algum sistema de controle 

interno e controle de custos no local estudo; e também apresentou uma proposta de 

contabilidade de custos a ser implantado. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

tendo como instrumento de coleta de dados entrevistas e análise de relatórios e fichas de 

controle do setor estudado. Constatou-se  que após a tabulação e análise a Prefeitura 

Municipal de Tapejara -RS, através de seus setores de pessoal, controle interno, controle de 

frotas e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, possui um bom controle de tudo o que 

acontece com seus equipamentos e obras que realiza, porém a gestão  de custos não está 

implantada, uma vez que computados todos os dados os mesmos são arquivados e não são 

mais utilizados ou feito qualquer tipo de análise. Também a Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos não organização e administração a contabilidade de custos, como deveria ser.  

 

Palavras-chave: Setor público, contabilidade de custos, sistema de contabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na década de 90 se iniciou um movimento que buscava melhorar a qualidade no 

serviço público. Desde então, várias iniciativas e estudos tem sido realizados e direcionados 

ao desenvolvimento das práticas de gestão de organizações públicas brasileiras. Com o 

advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei 101 de 04/05/ 2000, que é considerada 

um divisor de águas na administração pública, já que ela estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em que se 

previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 

destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização e mais tarde 

pela Lei nº 131/2009 (Lei da Transparência Fiscal) e os novos instrumentos de  gestão que 

estão migrando do setor privado para o público, tem motivado empresas e órgãos públicos no 

Brasil a adotarem uma nova gestão  dos recursos públicos e de avaliação dos resultados. Neste 

sentido é um tema em pleno crescimento na atualidade, em termos de gestão pública. 

Outro fator que tem influenciado esta busca por um controle maior de custos, é fato 

de que o governo federal tem repassado cada vez mais atribuições aos municípios, 

principalmente nas áreas de educação e saúde, aumentando  assim as responsabilidades e 

sobrando menos recursos para investimentos em outros setores, surgindo assim, uma  

preocupação com a forma  de como este recurso deve ser administrado e qual o real retorno 

que ele tem proporcionado a toda população.  

Também a sociedade como um todo tem cobrado uma maior transparência da gestão 

pública, principalmente frente a tantos absurdos e abuso de poder que tem acontecido no setor 

público. 

Outro fator que merece ser destacado é que, a contabilidade de custos, aliada a um 

bom setor de controle interno, é capaz de fornecer informações precisas  e reais de como o 

processo vem se desenvolvendo, levando assim os gestores públicos,a buscarem e possuírem 

informações concretas em mãos e, por consequência, poder tomar decisões embasadas na 

realidade dos fatos e dentro da realidade de seus municípios naquele determinado momento.  

Dessa forma, destacam Rezende, Cunha e Cardoso (2010)  que 

 
A importância das informações sobre os custos governamentais     não se resume à 

contribuição que elas podem dar para a eficiência e a eficácia do gasto público, mas 

também pelo que representam à luz da necessidade de ser promovida uma profunda 

reforma da gestão pública no país (REZENDE; CUNHA; CARDOSO,2010). 
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Diniz (2004) destaca que a elaboração do orçamento público se caracteriza como 

uma das principais atividades na gestão governamental, tendo em vista que sua estruturação 

deve ser calcada no sistema de controle de custo.  

Já Ching e Silveira (2008) destacam como fator motivador da implementação de 

um sistema de custos no setor público, a adoção sempre maior dos princípios gerenciais da 

eficácia, eficiência e avaliação de resultados, advindos do setor privado e incorporados pelos 

gestores públicos, a fim de dotá-los de maior capacidade gerencial. 

Ao contrário do setor privado, no setor público, a utilização de sistemas de custos 

ainda não foi implantado, salvo algumas exceções,  e muitas vezes nem o controle interno esta 

sendo bem aplicado, por isso não existe uma metodologia a ser utilizada nas diferentes esferas 

governamentais.   

Este trabalho ao longo de seu desenvolvimento vai proporcionar  um panorama  de 

como a Prefeitura Municipal de Tapejara-RS, vem trabalhando o sistema de custos, seus 

controles internos em sua forma de gestão, ou se ainda está buscando uma forma de gerenciar 

melhor seus custos. Também após os levantamentos e análises necessárias será apresentado 

um sistema de custos, para implantação prática na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do 

Município de Tapejara. 

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA   

 

A contabilidade de custos no setor público é um tema que vem ganhando um espaço 

cada vez maior nas repartições públicas, primeiro pelo fato da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e a Lei de Transparência que exigem uma nova forma de apresentação da contabilidade 

pública, inclusive fixando prazos; e segundo pela necessidade cada vez maior dos gestores 

possuírem em suas mãos dados mais próximos da realidade, o que permitiria uma visão mais 

adequada da real situação da entidade e deste modo fazer uma tomada de decisões mais 

correta e adequada. 

O objetivo maior deste trabalho é propor um modelo de implantação de sistema de 

contabilidade de custos em uma secretaria de obras e serviços urbanos, de um município de 

pequeno porte. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Sugerir a implantação do sistema de contabilidade de custos para a Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos no município de Tapejara-RS. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 a) Evidenciar a importância da implantação da contabilidade de custos no setor 

público, para a tomada de decisões. 

 b) Verificar se existe um sistema de controle interno e controle de custos na Secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos na prefeitura do município de Tapejara. 

 c) Apresentar um modelo de contabilidade de custos a ser implantado na Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos para o município de Tapejara. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os  trabalhos de conclusão de curso levam o acadêmico a aprender a pesquisar e 

organizar de forma metodológica seu conhecimento e direcionando para a área que ele mais 

se identifica.  

Neste sentido, busca-se através deste trabalho, trazer a todos um tema muito 

discutido nos dias de hoje que é a Contabilidade de Custos no Setor Público.  

Este tema ganhou força, principalmente após a aprovação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a partir da qual os gestores estão obrigados a se adequar a 

esta nova forma de  governança. Também, a Lei da Transparência Fiscal de 2009 e ajustes na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) conduzem o administrador a mostrar de forma clara 

onde estão sendo investidos os recursos públicos. 

A contabilidade de custos ainda está em fase inicial de implantação na maioria dos 

órgãos públicos  e por isso a importância trona-se ainda maior, porquê de um lado a legislação 

cobra, e de outro as pessoas querem saber o que é feito com o dinheiro dos impostos: se estão 
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sendo bem aplicados e qual o verdadeiro  retorno que estes investimentos tem trazido em 

benefício da população.  

Os controles internos devem ser implementados e muito bem conduzidos, pois eles 

são ferramenta essencial na coleta de dados, o que vai gerar os subsídios necessários para que 

a contabilidade de custos possa ser aplicada. 

Por outro lado, os gestores precisam de informações mais concretas, do que  aquelas 

apresentadas nos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado. Em tempos em que o 

governo federal tem repassado cada vez mais responsabilidades aos municípios, 

principalmente nas áreas de saúde e educação, se faz necessário saber quanto se gasta, onde se 

gasta, como se gasta e qual o retorno destes investimentos. Os administradores do setor 

público necessitam de um conjunto de informações gerenciais para cumprirem com eficiência, 

eficácia e efetividade as políticas públicas.  

Num modelo gerencial, não se pode tomar decisão sem conhecer as diferentes 

alternativas de ação, seus custos e seus benefícios. Dessa forma, impõe-se a necessidade de 

um sistema de informação de custos capaz de auxiliar nas decisões, tais como comprar ou 

alugar, produzir internamente ou terceirizar determinado serviço ou atividade. Ou, ainda, 

permitir comparações entre os custos de atividades ou serviços iguais produzidos por 

unidades organizacionais diferentes. 

Baseados em tudo isto, através deste trabalho busca-se  apresentar uma forma de 

implantação de um sistema de custos na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para um 

município de pequeno porte. Um setor que necessita  de um controle interno muito rigoroso e 

uma contabilidade de custos  bem ajustada, pois é nesta secretaria que pode ocorrer  maior 

desperdício de  tempo e dinheiro, já que envolve as mais diversas máquinas utilizadas nas 

obras de infraestrutura. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CONCEITO DE CONTABILIDADE 

   

Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e 

qualitativas ocorridas no patrimônio (conjunto de bens, direitos e obrigações) das entidades 

(qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio). Através dela é fornecido o 

máximo de informações úteis  para as tomadas de decisões, tanto dentro quanto fora da 

empresa, estudando, registrando e controlando o patrimônio. 

Em resumo, a contabilidade abrange um conjunto de técnicas para controlar o 

patrimônio das organizações mediante a aplicação do seu grupo de princípios, técnicas, 

normas e procedimentos próprios, medindo, interpretando e informando os fatos contábeis aos 

donos das empresas. 

O conceito de  contabilidade segundo alguns escritores pode ser assim definido: 

 
É a ciência (ou técnica, segundo alguns) que estuda, controla e interpreta os fatos 

ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração 

expositiva e a revelação destes fatos, com o fim de oferecer informações sobre a 

composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da 

gestão da riqueza patrimonial. (FRANCO, 1996, pg. 21). 

 

Segundo MARION, 2006 pg. 26, "a contabilidade é o instrumento que fornece o 

máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa". 

Helio Kohama, (2013, pg. 25), nos mostra um conceito de contabilidade pública 

elaborado pela Divisão de Inspeção e Contabilidade de 1954, com o seguinte teor: "É o ramo 

da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da 

Fazenda Pública: o patrimônio público e suas variações." 

Enfim, existem inúmeros conceitos, de vários autores, e entidades, sobre o que seja a 

contabilidade. Entretanto, todos esses conceitos conduzem muito claramente em seus 

pronunciamentos para o controle do patrimônio através das informações prestadas pela 

contabilidade.  
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2.1.1 Objeto    

 

O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Tudo o que a entidades 

possuem é passível de mensuração.Patrimônio este administrável e que está em constante 

alteração. Por isso a necessidade de se ter um controle absoluto sobre ele, já que é das 

informações geradas por este controle que são tomadas as decisões para o gerenciamento de 

todo o processo. 

Para MAUSS (2012, pg. 11), a contabilidade aplicada ao setor  público: 

 
Tem como objeto o estudo do patrimônio público.Como objetivo, fornecer, aos 

usuários informações sobre o0s resultados e os aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas 

mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de 

contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. 

 

É muito importante destacar que para os objetivos serem alcançados é necessário que 

os controles internos e demais setores estejam muito bem organizados e funcionando em 

harmonia. 

  

  

2.1.2 Finalidades 

 

A finalidade da contabilidade é controlar o patrimônio das entidades apurando os 

resultados dos exercícios e prestar informações sobre o patrimônio, sobre o resultado das 

entidades aos diversos usuários das informações contábeis. Registrando e analisando todos os 

fatos relacionados com a formação, a movimentação e as variações do patrimônio 

administrativo, vinculado à entidade, com o fim de assegurar seu controle e fornecer a seus 

gestores as informações necessárias à ação administrativa; as informações sobre o estado 

patrimonial e o resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. 

Segundo Iudícibus, (2009) 

 
O objetivo da contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de fornecer 

informação estruturada de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, 

física, de produtividade e social, aos usuários internos e externos à entidade objeto 

da contabilidade.(IUDÍCIBUS, pg. 33). 

 

Diversas técnicas são usadas pela contabilidade para que seus objetivos sejam 

atingidos: a escrituração é uma forma própria desta ciência de registrar as ocorrências 
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patrimoniais; as demonstrações contábeis são demonstrações expositivas para reunir os fatos 

de maneira a obter maiores informações, e a análise de balanços é uma técnica que permite 

decompor, comparar e interpretar o conteúdo das demonstrações contábeis, fornecendo 

informações analíticas, cuja utilidade vai além do administrador. 

Entende-se nos tempos atuais, a contabilidade como uma técnica capaz de produzir 

com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam a administração no processo de 

tomada de decisões e de controle de seus atos,  demonstrando por fim os efeitos produzidos 

por esses atos de gestão no patrimônio da entidade.  

De acordo com Kohama (2013), 

 

Ao contrário do setor privado, no setor público atualmente a utilização de sistemas 

de custos não representa uma prática comum, bem como a metodologia ser utilizada 

nas diferentes esferas governamentais. No entanto, as recentes mudanças propostas e 

em implementação na contabilidade governamental, estabelecem a criação de um 

novo subsistema contábil, conforme o STN – Secretaria do Tesouro Nacional (2009, 

p. 24). 

O Sistema de custos  registra, processa e evidencia os custos da gestão dos recursos 

e do patrimônio públicos, subsidiando a administração com informações tais como: I 

Custos dos programas, dos projetos e das atividades desenvolvidas; II Bom uso dos 

recursos públicos; e III Custos das unidades contábeis.(Contabilidade publica teoria 

e prática, pg.25) 

 

 

2.2 CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

Define-se contabilidade pública como sendo o ramo da contabilidade que registra, 

controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública e o 

patrimônio público e suas variações.  

Conforme Angélico (2006, pg.107),  

 
A contabilidade pública, aplicando normas de escrituração contábil, registra a 

previsão de receitas, a fixação das despesas e as alterações introduzidas no 

orçamento. Examina as operações de créditos, exerce controle interno, 

acompanhando passo a passo a execução orçamentária, a fim de que ela se processe 

em conformidade com as normas gerais de direito Financeiro.Compara a previsão e 

a execução orçamentária e seus reflexos econômicos financeiros. Mostra as 

Variações patrimoniais resultantes ou não da execução orçamentária. Evidencia as 

obrigações, os direitos e os bens da entidade.Os relatórios contábeis  são analisados 

por contabilistas, economistas e administradores, reunidos com o propósito de 

estabelecer as relações entre resultados obtidos e os esperados. Tais estudos 

determinarão as ratificações e ou reformulação da política econômico-financeira no 

novo período administrativo. 
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Portanto, seu escopo relaciona-se ao controle e gestão dos recursos públicos. Com o 

advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000), a 

contabilidade pública alçou uma maior importância e valorização.   A contabilidade pública - 

seja na área Federal, Estadual, Municipal ou no Distrito Federal - tem como base a Lei 4.320, 

de 17 de março de 1964, que instituiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. 

Porém, na contabilidade pública, o mais relevante é o balanço de resultados, que trata 

da despesa e da receita, ou seja, de que forma foi arrecadado o dinheiro e como foi aplicado. 

Outra diferença é que a contabilidade da área societária tem como visão o patrimônio 

e o lucro, enquanto na área pública, a visão é a gestão. 

Na lição de Assumpção (2012), 

 
O objetivo na contabilidade gerencial é o patrimônio da empresa, constituído por 

bens, direitos e obrigações; na contabilidade pública, devido às peculiaridades além 

do patrimônio, o seu objetivo é o orçamento e sua execução (previsão e arrecadação 

da receita e a fixação da despesa) (ASSUMPÇÃO, 2012). 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF deu forma ao Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária, definiu o que compõe o relatório e como se publica essa informação. 

Também trouxe como inovação o relatório de gestão fiscal, que visa demonstrar se foram 

atingidas as metas e os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Outra inovação 

é que a lei exigiu que as receitas vinculadas tivessem a contabilização de onde está 

evidenciado o que já foi aplicado e qual é o saldo. 

                                         

 

2.2.1  Aplicabilidade 

 

A contabilidade pública é o ramo da contabilidade que se dedica ao estudo do 

patrimônio dos entes públicos, entendidos como aqueles que são regidos pelo Direito Público 

Interno. A contabilidade pública, também chamada de contabilidade governamental, porque 

além dos números que ela gerencia é responsável por demonstrar a forma ela é responsável 

por aplicar de forma correta que os recursos são aplicados. 

O artigo 99 do Novo Código Civil identifica o que são bens públicos: 

I – Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praça;  

II – Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
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estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal. 

III – Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

como objetivo de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.  

Desta forma se os bens públicos  são de todos os cidadãos, eles devem ser 

preservados e muito bem gerenciados para que sejam utilizados de forma que venha a gerar 

benefícios a todos os cidadãos que deles necessitarem usufruir. Também sabemos que os bens 

são o patrimônio do ente público, que quando gerenciado de acordo com as Normas do setor 

público se torna instrumento de gestão  e produção de benefícios aos seus usuários. 

              A contabilidade pública aplica-se àquelas entidades com personalidade jurídica de 

direito público, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios e 

respectivas autarquias e fundações públicas subvencionadas pelo poder público. Sua função é 

captar, registrar, acumular, assim como resumir e interpretar todos os acontecimentos, atos e 

fenômenos que intervêm nas situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais dessas 

entidades. 

Ainda, a Lei Federal sob o nº 4.320/64 determina, para realização dos serviços de 

contabilidade, uma organização que permita “o acompanhamento da execução orçamentária, 

o conhecimento da posição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o 

levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros." 

A   contabilidade pública no seu desenvolvimento possui três formas de elaborar as 

suas demonstrações:  

- Orçamentária: retrata o orçamento inicial, suas alterações e sua realização; 

- Financeira: é um fluxo das disponibilidades (saldo anterior + entradas – saídas = saldo 

atual); 

- Patrimonial: onde estão todos os bens, direitos e obrigações da entidade. 

As demonstrações das variações patrimoniais, em sua forma, tem a mesma finalidade 

do demonstrativo de lucros e perdas (que é uma demonstração financeira), ou seja, explicar 

como a entidade pública conseguiu chegar ao resultado do exercício. 

Entretanto, para que se possa obter um real fluxo de disponibilidades (demonstração 

financeira), toda entrada de numerário precisa ser tratada como receita, e toda saída de 

numerário precisa ser tratada como despesa. 

De acordo com a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, as receitas e 

despesas que “pertencem à entidade” são chamadas orçamentárias. As demais, que “não 
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pertencem à entidade”, são chamadas de extraorçamentárias, ou "Compensatórias de Ativo e 

Passivo Financeiro”. 

Conforme Slomski (2013, pg. 04), a contabilidade aplicada ao setor público deve ser 

estruturada de modo a que quando o aluno passe  a estudar ou o profissional venha a trabalhar 

com o governo, não tenha nenhum sobre salto, e que ela seja idêntica ao estudado nas 

disciplinas de contabilidade seguindo os mesmos parâmetros.   

Kohama (2013, pg. 25), define da seguinte forma de como deve ser aplicada a 

contabilidade pública: 

 
A contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem 

por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que 

afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de 

direito público interno, ou seja, a União, Estados, Distrito federal e municípios, 

através da metodologia especialmente concebida para tal, que se utiliza de contas 

escrituradas segundo normas específicas que constituem o sistema contábil público. 

 

A Norma Brasileira Aplicada ao Setor Publico - NBCASP - 16.11, publicada em 25 

de novembro de 2011, trata sobre o Sistema de Implantação de Custos no Setor Público e 

juntamente com as dez normas anteriores veio implantar de vez os custos no setor público, e 

que deveriam ter entrado em vigor a partir de janeiro de 2012. 

Esta norma tem como objetivo: 

 

 
                                                 Objetivo: estabelecer a conceituação, o objeto, os objetivos e as regras básicas 

para implantação de subsistemas de custos no setor publico instituído na NBCT 16.2 

e apresentado, na norma como sistema de informações de custos ao setor público. 

(SICSP).(Flavio Flach, 2013, pg. 49.) 

 

 A partir do Decreto 6.976/2009, foi criado o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, que foi elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional e visa: padronizar os 

procedimentos contábeis orçamentários nos três níveis de governo, federal, estadual e 

municipal aprimorar os critérios de reconhecimento de despesas e receitas orçamentárias, 

uniformizar a classificação das despesas e receitas orçamentárias em âmbito nacional e 

instituir um instrumento eficiente de orientação comum aos gestores nas três esferas de 

governo. 
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2.3 CONTROLES INTERNOS 

 

  A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, diz que: 

 
 

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 

de 1998). 

 

Conforme Maus (2012, pg. 128), as normas brasileiras de contabilidade ao 

normatizarem o controle interno determinam que o mesmo deva: a) dar suporte ao sistema de 

informação contábil; b) minimizar riscos; e c) dar efetividade às informações da 

contabilidade. 

Podemos definir Controle Interno como o planejamento organizacional e todos os 

métodos e procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de salvaguardar seus ativos, 

verificar a adequação e o suporte dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e 

encorajar a aderência às políticas definidas pela direção, com o objetivo de evitar fraudes, 

erros, ineficiências e crises nas empresas. 

Os controles internos devem ser: 

a) Úteis – quando salvaguarda os ativos da empresa e promove o bom 

desenvolvimento dos negócios, protegendo as empresas e as pessoas que nela trabalham; 

              b) Práticos – quando apropriado ao tamanho da empresa e ao porte das operações, 

objetividade ao que controlar e simples na sua aplicação; 

              c) Econômicos – quando o benefício de mantê-lo é maior que o seus custo 

(custo/benefício). 

Crepaldi (2012, pg. 62), define controle interno como: 

 
[...] sistema de uma empresa, que compreendendo o plano de organização, os 

deveres e responsabilidades e todos os métodos e medidas adotadas com a finalidade 

de: salvaguardar os ativos; verificar a exatidão e fidelidade dos dados e relatórios 

contábeis  e de outros dados operacionais; desenvolver a eficiência nas operações; 

comunicar e estimular o cumprimento das políticas, normas e procedimentos 

administrativos adotados. 
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Entre a importância dos controles internos podemos destacar a importância de 

salvaguardar o ativo – proteger os ativos de eventuais roubos, perdas, uso indiscriminado ou 

danos morais da imagem da empresa. É preciso desenvolver um sistema de controle interno 

que permita a administração agir com a maior rapidez e segurança possível nas tomadas de 

decisões. 

Destaca-se, também, a importância de registrar o resultado das operações, o que 

fornecerá à administração, em tempo real, informações que possibilitem obter dados 

concretos, mostrando uma visão mais aproximada da situação e facilitando assim a tomada de 

decisão. 

Para que o controle interno possa se desenvolver o ambiente deve propiciar: 

Princípios éticos e retidão e integridade dos funcionários e da empresa; Estrutura 

organizacional adequada; Comprometimento com a competência e a eficiência; Formação de 

uma cultura organizacional; Estilo e atitude exemplar dos administradores; Políticas e práticas 

adequadas de RH; e Sistemas adequados. 

Para que o controle interno seja eficaz e eficiente  deve ser exercido por quatro 

atividades básicas: 1. Segurança e proteção dos ativos e arquivos de informação; 2. 

Documentação e registros adequados; 3. Segregação de funções; 4. Procedimentos adequados 

de autorizações para o processamento das transações. 

É necessário também analisar se as normas e procedimentos estabelecidos estão 

sendo cumpridos por pessoal qualificado, com treinamento para desenvolver suas atividades e 

devidamente supervisionado pelos supervisores de cada setor.  

ainda, é preciso averiguar, mediante as situações que surgirem nos departamentos, 

qual o melhor caminho a ser seguido, indicando aos responsáveis por cada departamento qual 

é a melhor maneira para efetuar determinada operação, para reduzir custos e atingir o maior 

grau de Eficiência e Eficácia dos sistemas operacionais. 

Mas para a empresa atingir suas metas e políticas estabelecidas e atingir o desejado 

grau de eficiência e eficácia dos sistemas operacionais é muito importante que tenha um 

quadro de funcionários com pessoas treinadas, qualificadas e motivadas, para que a eficiência 

dos sistemas não seja comprometida. 
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2.4 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL  

 

A Lei de responsabilidade Fiscal foi um marco na gestão pública, estabeleceu-se 

como um divisor de águas na forma de se fazer contabilidade e gestão pública. 

Lei Complementar nº 101, entrou em vigor em 4 de maio de 2000. Ela vem 

regulamentar a Constituição Federal no que diz respeito à Tributação e Orçamento (Título VI) 

e atender ao artigo 163 da Constituição Federal que diz: 

 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

I - finanças públicas; 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 

entidades controladas pelo poder público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV -emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 

desenvolvimento regional.  

 

Esta lei prevê, portanto, um mecanismo de maior controle nas contas públicas: passa 

a haver maior rigor para que o governo não contraia empréstimos ou dívidas. É um 

mecanismo de fiscalização e transparência. 

Há alguns instrumentos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o 

planejamento do gasto público, que são: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal busca reforçar o papel da atividade de 

planejamento e, mais especificamente, a vinculação entre o planejamento e a execução do 

gasto público. 

Um objetivo muito importante desta lei é a Responsabilidade Social. Para tornar tal 

finalidade possível, determina: a) a participação popular na discussão e elaboração dos planos 

e orçamentos já referidos; b) a disponibilidade das contas dos administradores, durante todo o 

exercício, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade; e c) a 

emissão de relatórios periódicos de gestão fiscal e de execução orçamentária, igualmente de 

acesso público e ampla divulgação. 

No que diz respeito ao equilíbrio das contas públicas, o equilíbrio que busca a Lei de 

Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio auto sustentável, ou seja, aquele que prescinde de 
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operações de crédito e, portanto, sem aumento da dívida pública. Assim, o intuito é que os 

gastos sejam feitos com o dinheiro de que a prefeitura dispõe, para que não se endivide. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal trabalha em conjunto com a Lei Federal 4320/64, 

que normatiza as finanças públicas no país. Enquanto esta estabelece as normas gerais para a 

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços, aquela estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a gestão fiscal, atribui à contabilidade pública novas funções no 

controle orçamentário e financeiro, garantindo-lhe um caráter mais gerencial. 

 

 

2.5 LEI DA TRANSPERÊNCIA 

 

 A Lei de Acesso a Informação, Lei 131/2009, foi um dos maiores avanços que a 

sociedade conseguiu, pois possibilitou o acesso a qualquer pessoa, quanto ao andamento da 

gestão pública. 

A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI, 

regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos 

órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles 

produzidas ou custodiadas. A LAI foi publicada em 18 de novembro de 2011, mas só entrou 

em vigor 180 (cento e oitenta) dias após essa data, ou seja, em 16 de maio de 2012.  

De acordo com o art. 4°, inciso I, da Lei nº 12.527/2011, as informações são dados, 

processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 

registrados em qualquer suporte ou formato. Com a Lei de Acesso, a publicidade passou a ser 

a regra e o sigilo a exceção. Dessa forma, as pessoas podem ter acesso a qualquer informação 

pública produzida ou custodiada pelos órgãos e entidades da Administração Pública. A Lei de 

Acesso, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, notadamente àquelas 

cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado.  

 

 

2.6 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

Segundo, Martins 2010, a contabilidade financeira, a contabilidade de custos e a 

contabilidade gerencial se confundem, mas na verdade cada uma tem uma função, embora os 

dados sejam gerados de maneira semelhantes. Conforme Martins a contabilidade de custos 

tem duas funções relevantes ; O controle, através do fornecimento de dados, orçamentos e 
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previsões, e, a tomada de decisões; que diz respeito a alimentação de dados de curto e longo 

prazo que serão subsídios para a tomada de decisões.   

Os gastos estão sempre ocorrendo na empresa, sendo necessário um desembolso 

financeiro por meio do consumo e da produção de bens ou de serviços. O sacrifício final cria 

a possibilidade da entrega de um bem ou da prestação de um serviço em troca da promessa de 

recebimento de outro ativo, conhecido como dinheiro.  

Dependendo de sua aplicação, os gastos podem ser classificados em investimentos, 

custos, despesas, perdas ou desperdícios. As terminologias básicas usualmente utilizadas na 

contabilidade de custos são as seguintes:  

a) Investimento – ocorre quando a empresa realiza um gasto de modo que possa 

transformar-se numa receita futura. Ex.: compras de matérias-primas, móveis e utensílios e 

veículos;  

b) Custos – são os gastos essenciais à produção, pois os fatores produtivos são 

utilizados com o objetivo de adquirir novos produtos ou serviços. Ex.: consumo de matéria-

prima, energia, salários e encargos sociais dos empregados da produção, depreciação dos bens 

da fábrica e material de embalagem;  

c) Despesas – são gastos incorridos em um determinado período de tempo com o 

objetivo da venda de produtos e serviços para a geração de receitas. São todos os outros 

gastos efetuados nas áreas de apoio da empresa. Ex.: salários e encargos sociais dos 

empregados da administração, material de consumo da administração, depreciação dos bens 

da administração, comissões sobre vendas, juros bancários, impostos de Renda e Contribuição 

Social sobre o Lucro;  

d) Perdas – são gastos de natureza excepcional, já que ocorrem de forma anormal e 

involuntária. Entende-se consumo involuntário o extravio e o desaparecimento de bens. São 

apropriados diretamente no resultado do período. Ex.: roubo e incêndio de produtos;  

e) Desembolsos – são saídas de dinheiro do caixa ou das ou das contas bancária das 

empresas, como, por exemplo, entrega a terceiros de parte do numerário da empresa. Os 

desembolsos ocorrem em virtude do pagamento de compras à vista ou de uma obrigação 

assumida anteriormente.  

f) Desperdícios – são gastos incorridos no processo produtivo ou de geração de 

receitas e que possam ser eliminados sem prejuízo da qualidade ou quantidade de bens, 

serviços ou receitas geradas;  

g) Subproduto – nasce de forma normal durante o processo de produção e origina-se 

de desperdícios. Os subprodutos tem faturamento ínfimo em relação ao faturamento global da 
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empresa. A receita líquida das despesas variáveis com a sua venda é considerada redução do 

custo com a produção do produto principal, pois compõe os estoques da empresa.  

h) Sucata – considerada um item de venda esporádica . O seu valor de venda não é 

previsível na data em que surge na produção. A sucata não recebe custos, pois não compõe os 

estoques da empresa e a sua venda é considerada como outras receitas operacionais. 

Os custos podem ser classificados seja quanto à forma de apropriação ou quanto à 

variabilidade. . Quanto à forma de apropriação aos produtos e serviços, os custos se dividem 

em diretos e indiretos.  

Os custos diretos são aqueles gastos que em tese são facilmente mensurados e 

diretamente aplicados à produção. São exemplos de custos diretos: mão de obra direta e 

consumo de materiais diretos.  

Custos indiretos são aqueles gastos que necessitam de um critério de rateio, pois eles 

não são facilmente identificáveis. São exemplos de custos indiretos: aluguel da fábrica, mão 

de obra indireta, manutenção da fábrica e material indireto.  

Quanto à variabilidade, face aos diferentes volumes de produção dos bens e serviços, 

os custos podem ser fixos ou variáveis.  

São custos fixos aqueles que independem das quantidades produzidas e permanecem 

constantes dentro de um intervalo determinado de volume de produção. Quanto maior for o 

volume de produção, menor será o custo fixo por unidade. São exemplos de custos fixos: 

aluguel, manutenção e seguro da fábrica. 

Os custos variáveis dependem da quantidade produzida. Eles estão diretamente 

relacionados com o volume de produção. Quanto maior a quantidade produzida maiores serão 

os custos variáveis totais de produção. O custo variável unitário fica constante. São exemplos 

de custos variáveis a matéria-prima consumida e a mão de obra.   

De acordo com Iudícibus et. all (2006) as empresas necessitam de informações mais 

precisas para saberem da lucratividade e do retorno dos investimentos, uma vez que visam 

disponibilizá-las aos seus acionistas, investidores e usuários, ampliando assim o campo de 

atuação da gestão empresarial. A necessidade dos usuários pelas informações gerenciais vai 

depender do interesse que tem pela situação da empresa, variando também o grau de 

profundidade, análise e frequência que precisam para a tomada de decisões futuras.  

Bruni, (2008) define a contabilidade de custos como o processo ordenado onde são 

usados todos os princípios da contabilidade financeira para registrar os custos de operação de 

um negócio, coletando os dados financeiros e contábeis para se estabelecer os custos de 

produção 
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De acordo com Neves e Visconti (2010) a Contabilidade de Custos, que tinha como 

função inicial fornecer elementos para avaliar estoques e apurar resultados, passou a prestar 

também mais duas funções de grande importância a contabilidade gerencial: a utilização dos 

dados da contabilidade de custos que serão utilizados para um melhor controle e através deles 

poder tomar decisões. Na função administrativa de controle, a função da contabilidade de 

custos é fornecer informações para o estabelecimento de padrões, orçamentos ou previsões. 

Em seguida, deve-se acompanhar o que aconteceu com o planejado. Já para a tomada de 

decisões, existe a necessidade de fornecer informações mais adequadas ao processo decisório.  

Callado, (2005) destaca que a utilidade da Contabilidade de Custos nas organizações 

de pequeno porte não difere bastante em relação ao desempenhado nas grandes empresas, que 

tem como funções básicas: a sistematização e a análise dos gastos, a classificação e a 

contabilização dos custos e a geração de relatórios e informações sobre os custos de produção.  

Souza, (2006) traz a percepção de que nas empresas por encomenda os custos são 

essenciais para a tomada de decisão sobre o preço a ser cobrado pelo produto. Apesar de não 

ser o único fator a ser analisado, os custos são a principal referência para a formação de preço. 

Logo, estimá-los corretamente é fundamental. Como o processo de estimar custos influencia 

diretamente a formação de preços, o custo estimado deve ficar o mais próximo do real. Errar 

os custos estimados gera a sub ou a superavaliação do produto. Nestes casos, as empresas 

perdem clientes ou por oferecerem um preço maior do que o dos concorrentes, ou por 

incorrerem em prejuízos ao longo do período.  

No Brasil, a apuração de custos costuma ser pouco abordada no que tange ao 

acompanhamento das ações governamentais. Salvo raras exceções, não se tem um 

acompanhamento dos custos dos serviços públicos. Isto nos leva à seguinte questão: onde está 

a real importância da apuração de custos nos Municípios, Estados e União, uma vez que os 

mesmos não visam lucro nem estão sujeitos à concorrência de mercado? 

A importância da contabilidade de custos está relacionada diretamente ao fato que 

fazer um adequado gerenciamento do orçamento público, de forma que este seja realizado 

com eficiência e eficácia, gerando economia de recursos e ao mesmo tempo eficiência na 

prestação de serviços. O governo Federal tem repassado cada vez mais responsabilidades aos 

municípios principalmente nas áreas de saúde e educação e o aumento de recursos não tem 

acompanhado, desta forma torna-se cada vez mais necessário tem uma boa gestão de custos e 

investir de forma adequada os recursos. 
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2.7 CONTABILIDADE PÚBLICA DE CUSTOS 

 

Acreditamos que a importância da apuração de custos está ligada tanto a uma 

percepção gerencial mais responsável por parte dos gestores públicos, quanto pelo lado dos 

cidadãos, que passariam a conhecer o custo daquilo que recebem do governo como 

contrapartida provável de sua obrigação tributária. 

Neste sentido, a Lei de responsabilidade Fiscal (LRF) trouxe um novo enfoque na 

gestão financeira estatal, com exigências de controles localizados nos gastos com pessoal, 

endividamento, previdência, entre outros. No que se refere ao controle de custos, a LRF 

determina que: "A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação 

e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial." 

A Lei nº 4.320 de 1964, a principal lei disciplinadora do direito financeiro no setor 

público, imprime um caráter facultativo do controle de custos (veja art. 99), já  a LRF trata da 

obrigatoriedade do controle de custos o que veio a mudar toda a forma de se fazer 

contabilidade. 

A Constituição Federal de 1988, já contemplava os aspectos da economicidade, 

eficiência e eficácia, como parâmetros de controle da atuação governamental. Cabe a 

pergunta: como avaliar tais aspectos sem um acompanhamento de custos? Realmente é muito 

difícil conseguir atingir estes objetivos sem um bom controle interno e um eficiente controle 

de custos, por isso a necessidade cada vez mais urgente de se adequar a legislação, para que o 

gestor possa ter em suas mãos todas as informações, as quais serão essenciais para poder 

tomar as decisões e poder planejar melhor suas ações. 

Além da falta de uma determinação legal anterior à LRF, constata-se, ainda, no 

campo técnico, a ausência de metodologias de custos adaptadas ao contexto estatal. Em 

muitos entes públicos, com maior destaque nos municípios, observa-se ainda a carência de 

recursos financeiros e de pessoal treinado para a implantação de custos. Além disso, os 

provedores de software são tímidos em inovações de grande impacto, salvo as que se 

originam dos Tribunais de Contas. 

Sob o enfoque da gestão, a utilização de um sistema de custos associa-se a outras 

ferramentas gerenciais, que podem ser utilizadas em atividades como a de aprimoramento de 

processos, avaliação de desempenho, busca da qualidade, aumento da produtividade com 

redução de custos, entre outros aspectos. 

No sentido de oferecer uma metodologia capaz de atender às exigências legais, 

fornecer as informações úteis para os gestores públicos e subsídios para o debate e 
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participação popular, o Núcleo dos Indicadores Contábeis Brasileiros (NICB) do 

Departamento de Ciências Contábeis da UFSC, desenvolveu uma metodologia de sistema de 

custos. Tal metodologia, fundamentada no custeio baseado em atividades (ABC - Activity 

Based Costing), foi adaptada para o setor estatal, no sentido de propiciar uma aplicação 

descomplicada e de baixo dispêndio e está relacionada ao custo para cumprimento de metas. 

O art. 79 da Lei 4320/64 fala que o  custo por atividade deve seguir normas pré 

estabelecidas, e nesse caso cabe o método ABC, o que traria informações mais exatas, já que 

cada atividade será custeada. Já o art. 99 da referida lei, nos mostra que os custos dos serviços 

públicos industriais deverão possuir contabilidade especial de forma que não venham a afetar 

a contabilidade patrimonial e financeira comum.. 

A iniciativa da implantação de custos nos municípios pode partir tanto da Prefeitura 

como da Câmara de Vereadores nas discussões da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto 

antes iniciada a criação de uma cultura de custos no setor público, melhores serão as chances 

do atendimento à legislação e a geração de resultados mais econômicos, eficientes e eficazes. 

O acompanhamento de custos dos serviços públicos pode, a nosso ver, representar o 

início de uma profunda evolução na cultura da administração pública brasileira. Com 

informações sobre custos, os debates sociais e políticos ganham uma perspectiva econômica 

mais elaborada, com a qual se beneficiam os bons gestores e a população, com transparência e 

responsabilidade. 

Segundo MAUSS, 2012, pg. 11, a contabilidade aplicada ao setor público se define 

como: 

 
É o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os 

princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle 

patrimonial de entidades do setor público.O seu campo de aplicação abrange todas 

as entidades do setor público que são: órgãos , fundos e pessoas jurídicas de direito 

público ou que possuindo personalidade jurídica de direito privado recebam 

guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiro, bens e valores públicos, na 

execução de suas atividades..Equiparam-se, para efeito contábil, as pessoas físicas 

que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão 

público, no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. 

 

Talvez a contabilidade pública com os adventos da padronização das normas 

internacionais de contabilidade ( IFRS )e a contabilidade de custos, encontre de vez o seu 

caminho e caminhe para um futuro mais limpo, transparente e bem  mais próximo da 

realidade. 
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2.8 CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS 

 

 

2.8.1. Metodologia de Custeio por Absorção  

 

Neves e Vicenconti (2010) "ressaltam que Custeio por Absorção é um processo de 

apuração de custos, com objetivo de rastrear todos os seus elementos (fixos e variáveis) em 

cada fase da produção. Portanto, um custo é absorvido quando atribuído a um produto ou 

unidade de produção".  

Sendo assim, cada produto ou unidade receberá sua parcela no custo até que o valor 

aplicado seja totalmente absorvido pelo Custo dos Produtos Vendidos ou pelos estoques 

finais.  

Segundo Santos (2009, p.71), “Este método consiste na apropriação de todos os 

custos de produção aos produtos elaborados de forma direta e indireta (rateios).”  

Crepaldi (2006), conceitua que o custeio é um processo de três passos: 1º) é preciso 

separar os custos de produto dos custos de período. 2º) os custos diretos do produto são 

atribuídos aos produtos específicos, enquanto os custos indiretos são atribuídos a centros de 

custos. 3º) os custos indiretos são distribuídos do centro aos produtos de acordo com seu uso. 

A soma dos custos diretos e custos indiretos distribuídos gera o custo do produto. 

Santos (2008) chama à atenção para uma falha no método de custeio por absorção, 

como instrumento de controle: é a utilização de rateios dos gastos fixos, pois seus critérios de 

rateio por mais objetivos que sejam possuem componentes arbitrários. Tais rateios podem 

distorcer os resultados apurados por produto e dificultar decisões gerenciais. Isto se dá quando 

esses são alocados de maneira diferente, como no caso da determinação de preços de venda 

ou da descontinuação da fabricação de determinados produtos.  

 

 

2.8.2 Metodologia de Custeio Variável ou Direto  

 

De acordo com Crepaldi (2006),  

 
O Custeio Variável é um tipo de custeamento que consiste em considerar como custo 

de produção do período apenas os Custos Variáveis incorridos. Os Custos Fixos, 

pelo fato de existirem mesmo que não haja produção, não são considerados como 

custo de produção e sim como despesas, sendo encerrados diretamente contra o 

resultado do período.  
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Portanto, o custo dos produtos vendidos e os estoques finais de produtos em 

elaboração e produtos acabados só conterão custos variáveis.  

De acordo com Santos (2005), pelo método de custeio variável os custos totais 

devem ser tratados em duas partes: a primeira, composta pelo custo variável do produto, que 

só ocorre de forma variável em função do volume vendido, e a segunda, os custos necessários 

para manter a estrutura instalada da empresa em condições de produzir e vender.  

Ainda, Santos (2005) evidencia que: 

 
Pelo método de custo variável, cada produto absorve somente os custos que incidem 

diretamente sobre si mesmo (custos variáveis para produzir e vender). Mas a 

diferença entre o preço líquido de venda e o custo unitário variável, chamado de 

lucro marginal ou margem de contribuição, deve contribuir tanto para absorver os 

custos fixos como para obtenção do lucro total da empresa.  

 

A normatização recente introduzida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

que busca a convergência da contabilidade pública as International Public Sector  Accounting 

Standard (IPSAS), Padrões Internacionais de Contabilidade do Setor Público, estabelecem, 

entre outros, a implantação da contabilidade de custos no setor público.  

A Resolução CFC n° 1.129/2008, estabelece os novos subsistemas de informações, 

destacando-se o subsistema de custos que servirá para registro, processamento e evidenciação 

dos custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública 

disposição da população, prestadas diretamente, permitidas ou concedidas pelo estado, 

visando proporcionar o maior grau possível de bem estar social à coletividade. 

 

 

2.8.3 Método de Custeio ABC. 

 

O método de custeio ABC, não é somente uma nova maneira de apropriar custos, 

pois, por ele ser um método mais completo para ser utilizado, fornece mais dados e subsídios 

para a administração, na tomada de decisões. Para ser utilizado, porém é necessário que ele 

seja aplicado por atividades desenvolvidas ou por secretarias, no caso dos municípios. 

Sobre tal método, Bruni e Famma (2012, pg. 125) explicam que: 

 

Para construir a rede de alocação  dos custos no custeio baseado por atividades, é 

necessário definir as atividades principais que serão empregadas nas transferências 

de gastos. Uma atividade consiste numa combinação de recursos humanos, 

materiais, tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços.è 

composta por um conjunto de tarefas necessárias a seu desempenho, sendo 

fundamental para a concretização de um processo, cadeia de atividades correlatas, 

inter-relacionadas. (BRUNI e FAMA,2012, pg.125). 
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Crepaldi (2012, pg. 321), conceitua o custeio por atividade como sendo um método 

que identifica um conjunto de custos para cada transação ou evento na organização e este age 

como direcionador de custos, sendo assim, os custos indiretos podem ser alocados aos 

produtos de acordo com o número de eventos ou transações que os produtos geram ou 

consomem. 

Ainda conforme Crepaldi (2012, pg. 322) 

 
O sistema de custos denominado ABC, propicia uma avaliação mais precisa dos 

custos das atividades e dos processos, favorecendo a sua redução por meio de 

aprimoramentos contínuos e descontínuos, preenchendo, assim, o vazio representado 

pela distorção dos rateios volumétricos pregados pela tradicional contabilidade de 

custos. (CREPALDI, 2010, Pg.322). 

 

O método ABC é muito importante, vez que proporciona informações que auxiliam 

os tomadores de decisões, pois ao oferecem custos das atividades podemos atribuir 

responsabilidades a quem comanda determinado setor. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo aqui apresentado pode ser classificado quanto a sua natureza como teórico-

empírico, pois se embasará tanto em livros, artigos, sites e demais publicações relacionadas ao 

tema, quanto em pesquisa prática que será realizada junto à Secretaria Municipal selecionada 

como alvo do estudo. 

Para Gil (1999, pg. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. 

Quanto a abordagem o pesquisa vai ser qualitativa, a qual segundo Goldember, 

(1997, p. 34), define-se como: 

 
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto 

que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 

sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria.  

 

O estudo se dará por meio da coleta de dados, através de tabelas de controles 

aplicadas junto aos setores competentes e responsáveis pelos controles internos, a fim de 

coletar os dados necessários para posterior análise de resultados. 

Quanto aos fins, trata-se de um estudo descritivo, pois de acordo com Gil (1996, p. 

42), “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Serão realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e também serão 

reunidas informações por meio de questionários, entrevistas e relatórios de atividades ou 

outros meios de coleta de dados.   
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3.2 SELEÇÃO E UNIDADE DE ESTUDO 

 

O presente estudo tem por objetivo realizar a pesquisa com a Prefeitura Municipal de 

Tapejara-RS, especificamente na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município.  

Essa abordagem será feita por meio de questionários, tabelas de controles e análise 

de relatórios, com visitas a Prefeitura Municipal de Tapejara e a Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos e responsáveis pelos setores de controle interno, Secretário da Fazenda. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O presente trabalho será desenvolvido a partir da coleta de dados primários, obtidos 

por meio de pesquisas bibliográficas que tem papel fundamental na elucidação dos conceitos 

relacionados ao tema foco do estudo. 

Também utilizar-se-á dados primários levantados junto a Prefeitura e  Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos,  por meio da aplicação de questionários enviados conforme 

explicitado no item 3.2 do presente estudo e de relatórios de consumo e de pessoal referente a 

secretaria, entre os meses de agosto a novembro de 2015. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Neste capitulo serão apresentados os resultados do presente estudo. Esta análise de 

resultados foi realizada após um longo período que se iniciou com a coleta de dados, passando 

pelo acompanhamento de algumas obras e finalmente na elaboração de tabelas.  

As tabelas foram elaboradas de forma a separar os custos por setores, o que facilitou a 

análise e interpretação dos dados coletados. Além das tabelas dos custos dos equipamentos, o 

trabalho contempla mais duas tabelas de acompanhamento de obras realizadas pelo 

município, uma de ensaibramento no interior, e outra de pavimentação em um bairro da 

cidade, onde é possível encontrar o custo das duas obras. 

Os custos levantados neste trabalho foram realizados pelo Método de Custeio Direto, 

que são os mais representativos na formação final dos custos dos equipamentos e obras 

pesquisadas. 

 

 

4.1 DOS GASTOS COM PESSOAL 

 

 Na anexo 01, os dados foram fornecidos pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura 

de Tapejara,  e neles pode-se encontrar os vencimentos dos operadores de cada equipamento, 

com os  respectivos encargos que a prefeitura arrecada, sendo que para os funcionários 

efetivos operadores do carregador 05, caminhão 18, retro 47e retro 45, os encargos são de 

34,90% ( trinta e quatro vírgula nove  por cento), sobre a folha  e os mesmos tem direito ao 

auxílio da cesta básica, que é paga em valores. Os demais operadores (carregador 37 (Efetivo 

CLT), motoniveladoras 26 e 51, caminhão 29 e rolo compressor 30), são Cargos de 

Confiança, CCs, ou seja, são operadores contratados pelo município e os encargos pagos pela 

prefeitura são de 24% ( vinte e quatro por cento) e os mesmos não tem direito a cesta básica. 

Também podemos perceber que existem dois valores de salário, isso se deve por que no mês 

de fevereiro de 2015 os funcionários públicos municipais receberam um aumento de 8% ( oito 

por cento) sobre seus vencimentos. Desta forma podemos calcular o total de vencimentos 

referente a um ano de vencimentos. O período pesquisado vai de outubro de 2014 a setembro 

de 2015. 

Cabe observar que uma parte do valor arrecado pela prefeitura, é para repor ao Fundo 

Municipal de Previdência Social, RPPS, o qual foi retirado no passado e agora se faz 

necessário deixá-lo  em dia, para não se tornar inviável num futuro bem próximo.
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 Na tabela 01, elaborada baseada nas informações obtidas junto ao setor de pessoal da 

prefeitura, pode-se encontrar o valor do 13º salário, férias e os encargos referente a parte do 

recolhimento da prefeitura da Tapejara e um total juntando o montante de cada servidor 

contido na Anexo A. Os salários com vencimentos maiores são referentes a servidores que 

estão a mais tempo trabalhando na prefeitura e por isso possuem vantagens de seus planos de 

carreira. Os salários com vencimentos maiores dos servidores em cargo de confiança se deve 

pelo fato, que os mesmos são aposentados como servidores e segundo a legislação não podem 

receber vencimentos menores do que possuíam quando ativos. O maior salário é do servidor 

do carregador 05 e , isso ocorre pois o mesmo possui um FG, Função Gratificada.O mesmo 

ocorre com o operador da retroescavadeira 45, que também possui Função Gratificada. 

 Nesta tabela nº 01, podemos visualizar os valores do 13º salário e das férias com seus 

respectivos encargos pagos pelo município. Podemos visualizar que o cálculo do 13º  e férias 

é calculado proporcionalmente conforme a variação do salário recebido e conforme aumento 

ocorrido no período de um ano, outubro de 2014 a setembro de 2015. Os primeiros quatro 

meses referente ao salário em vigor de 2014 e os 8 meses seguintes com o salário reajustado 

de 2015.Também nesta tabela esta inserido o cálculo da tabela anterior  com despesas de 

salário e encargos, e com isso podemos visualizar o total dos vencimentos de cada operador 

com todos os vencimentos, 13º, férias e encargos respectivamente, bem como o total geral das 

despesas. 

 

Tabela 01: Férias e 13º. Salário 
Operador 13º Salário Férias 1/3 Encargos Valor Sal/Encargos/Ano    TOTAL  

Motoniveladora  26     2.325,77       775,26 24 % 744,25 34.607,56 38.452,84 

Motoniveladora  51     2.325,77      775,26 24 % 744,25 34.607,56 38.452,84 

Carregador  37     2.824,15       941,38 24% 903,73 44.196,72 48.865,98 

Carregador 05     2.495,83       831,94 34.90% 1.161,39 42.562,56 47.051,72 

Caminhão   18     1.370,09       456,70 24 % 438,43 20.395,00 22.660,22 

Caminhão   29 2.520,09       804,03 34.90% 1.172,68 42.955,24 47.452,04 

Retroescavadeira  47     1.792,99       597,66 34,90% 834,33 31.184,80 34.409,78 

Retroescavadeira  45     2.064,19       688,06 34.90% 960,53 35.575,08 39.287,86 

Rolo Compressor 30     1.370,09       456,56 24 % 438,43 20.395,00 22.660,22 

TOTAL GERAL  19.088,97 6.326,85  7.398,02 306,479,48 339.293,50 

Fonte: Prefeitura de Tapejara. Setor de pessoal. 
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4.2 DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO 

   

 Os dados contidos nesta tabela 02 foram extraídos junto ao setor de controle de frotas 

e almoxarifado da secretaria de Obras e Serviços urbanos da prefeitura de Tapejara. Pode-se 

perceber que a secretaria possui um controle muito eficiente de cada equipamento, onde 

através de fichas são anotados todos os dados referente ao histórico de cada equipamento  a 

cada dia, compreendendo, gastos com combustível, manutenção e horas trabalhadas. 

  Através desta tabela 02 abaixo, pode-se visualizar todas as despesas com manutenção 

dos equipamentos selecionados para a pesquisa. A planilha se divide em duas partes , uma 

com o controle dos gastos com combustíveis e outra com as despesas com manutenção. O 

controle dos combustíveis é feito separado para que desta forma se possa ter um controle 

maior do consumo de cada equipamento e também para visualizar se o mesmo está tendo um 

desempenho dentro dos padrões de consumo médio e se esta de acordo com as horas 

trabalhadas. 

 Os relatórios tem um controle diário e as planilhas são totalizados no final de cada 

mês, e no final de cada ano é possível fazer um levantamento completo de todos os gastos 

ocorridos com cada equipamento. Cada equipamento possui uma planilha que é preenchida 

diariamente pelo responsável do controle de frotas da secretaria de obras na parte referente ao 

combustível. A parte referente as horas trabalhadas são preenchidas pelo próprio operador 

diariamente.  

 O período apurado é de outubro de 2014 a setembro de 2015, optamos por um período 

maior para trazer o resultado ainda mais próximo da realidade. Sabe-se que a manutenção 

pode variar muito de um mês para outro e também no período de final de ano geralmente e 

feito uma revisão nos equipamentos. 

 Como pode-se visualizar existem dois equipamentos iguais para cada trabalho, isso foi 

colocado propositalmente pois, um equipamento possui mais de cinco anos de uso e um 

menos, desta forma pode-se chegar a uma média de valores, pois os equipamentos com mais 

de cinco anos exigem um valor maior de manutenção. 

 Podemos utilizar como exemplo as motoniveladoras citadas na tabela 01, onde a 

maquina nº 51, que possui mais de cinco anos de uso,  gastou R$ 53.556,99 de combustível, 

em quanto a  máquina 26 gastou R$ 38.485,58, ou seja gastou cerca de 40% a mais de 

combustível e realizou somente 20% a mais de horas trabalhadas, o mesmo acontece com os 

gastos de manutenção, enquanto o equipamento mais novo ( Motoniveladora 26), realizou um 

gasto de R$ 22.559,04  de manutenção a máquina 51 realizou um gasto de R$ 54.364,60, ou 
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seja  quase 140% a mais.  Isto significa que deve ser feito uma reavaliação do tempo de 

vida útil viável de cada máquina ou se a mesma não está sendo bem utilizada pelo servidor. 

 Se observarmos as demais máquinas todas seguem o mesmo raciocínio, sendo que a 

manutenção tem sido o que mais representa na formação  do custo da hora trabalhada  a partir 

de um certo tempo de vida útil. Ao analisar a tabela podemos perceber também que no mês de 

março a motoniveladora 26 não teve gasto de combustível, isso se deve ao fato do 

equipamento estar em manutenção, ficando praticamente todo o mês parado, sem trabalhar o 

que podemos comprovar analisando o custo da manutenção deste mês que foi de R$ 7.363,1.2 

 Neste trabalho foi utilizado somente um rolo compressor devido ao fato da prefeitura 

possuir somente este.  Ao analisar a tabele pode-se perceber que a manutenção do mesmo é 

baixa, isso se deve ao fato do  equipamento ter sido adquirido há pouco tempo. 

 Outro ponto que convém ressaltar é a variação grande das horas trabalhadas de um 

certo equipamento de um mês para outro, que pode ocorrer em função das chuvas. por 

exemplo um a retroescavadeira trabalha com tempo bom e com o molhado, já os caminhões e 

carregadores não trabalham com o molhado.  

 O caminhão 19  nos meses de abril, junho e setembro percorreu uma Quilometragem 

acima da média por  buscar material fora do município (Água Santa- RS), para pavimentação, 

como pedra brita e pó de brita. 
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Tabela 02: Consumo de combustível e Manutenção. 
Equipamento Janeiro Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

MOTONIVELADORA 26 - Caterpillar -2013 -Custo Total 61.044,36 

Diesel 1.538,43 2.797,84 0,00 2.871,35 4.786,19 5.833,00 2.465,60 4.920,56 3.886,13 3.986,75 2.675,19 2.724,31 38.485,35 

Manutenção 480,00 0,00 7.363,12 137,64 0,00 2.765,00 1.865,00 425,00 964,00 380,25 289,00 7.890,00 22.559,01 

MOTONIVELADORA  51- Caterpillar -2007 117.921,59 

Diesel 4.273,49 4.744,46 7.915,29 4.812,07 2.743,85 3.621,26 4.340,40 6.233,39 2.625,18 3.408,75 4.905,40 3.933,45 53.556,99 

Manutenção 1.846,96 5.443,71 8.657,63 2.854,53 1.853,28 8.328,85 354,60 9.555,79 1.255,93 3.258,32 1.433,04 9.521,96 54.364,60 

CARREGADOR 37- Volvo L90C 1997 69.768,40 

Diesel  3.219,33 3.368,05 4.558,60 3.410,18 3.467,05 3.276,47 2.981,96 4.828,99 3.772,98 2.233,00 2.371,83 2.894,61 43.200,61 

Manutenção 3.637,17 14,83 6.682,24 455,10 443,36 1.752,80 524,45 490,24 405,04 1.328,92 3.580,31 7.253,33 26.567,79 

CARREGADOR  05- SEM 638 2013 31.601,69 

Diesel 838,40 1.307,00 1.995,40 2.503,65 993,25 1.949,52 1.688,50 2.545,83 1.371,78 3.821,25 1.794,60 1.924,80 22.733,98 

Manutenção 133,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,16    484,00 5.842,89      58,19 0,00 0,00      50,00   8.867,71 

CAMINHÃO 29- Mercedes Bens Atron  2729 – 2014 52.585,23 

Diesel 1.930,87 427,75 2.940,59 3.959,50 1.776,90 4.875,18 3.718,56 3.576,30 4.643,85 3.286,90 3.766,39 3.886,36 38.789,15 

Manutenção 1.384.90 0,00 208,00 1.351,24 336,00 240,41 357,28 2.991,74 6.173,66 323,25 170,00 259,60 13.796,08 

CAMINHÃO 18- Mercedes Bens L 1620 – 2006 58.065,88 

Diesel 1.634,65 867,22 2.846,23 1.789,96 2.084,73 0,00 1.725,15 2.740,24 3.071,48 1.586,75 1.766,76 1.827,51 21.940,68 

Manutenção 699,13 3.056,40 9.338,90 1.193,71 1.191,14 8.685,05 332,40 3.659,63 1.216,93 489,50 2.664,80 3.597,61 36.125,20 

RETROESCAVADEIRA 47 - Randon 580 L- 1998 35.317,40 

Diesel 1.487,80 2.178,26 3.316,84 480,55 2.127,55 2.398,42 1.741,29 2.263,17 3.024,55 2.316,25 2.079,87 1.872,97 25.287,52 

Manutenção 1.275,90 362,50 2.087,02 892,00 1.216,73 1.155,46 0,00 361,00 780,77 605,50 48,00 1.245,00 10.029,88 

RETROESCAVADEIRA 45- Randon RK 406 B- 2010 34.384,49 

Diesel 588,16 1.198,13 1.311,10 3.160,60 1.535,82 566,35 2.255,18 2.411,33 397,28 1.656,25 1.540,48 1.194,15 17.814,83 

Manutenção 580,00 102,92 3.111,23 112,90 1.140,63 1.929,50 937,40 1.958,00 282,15 2.112,94 1.291,29 3.010,70 16.569,66 

ROLO COMPRESSOR  30-  2014 23.672,73 

Diesel 1.736,18 117,01 1640,46 1.889,66 1.843,60 1.430,50 2.898,40 3.319,75 2.675,01 1.910,25 1.981,68 986,80 22.429,30 

Manutenção 79,55 0,00 0,00 0,00 0,00 15,83 833,32 0,00 0,00 314,73 0,00 0,00 1.243,43 

TOTAL GERAL 484.361.77 

Fonte: Controle de frotas. 
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4.3  DEPRECIAÇÃO 

 

 Esta Tabela 03, extraída de dados obtidos junto ao controle interno da Prefeitura 

Municipal de Tapejara. Demonstra o valor de cada equipamento no momento de sua aquisição e 

o tempo de depreciação em meses. Em seguida podemos visualizar a depreciação mensal de cada 

equipamento, conforme legislação em vigor, chegando assim ao total da depreciação anual de 

cada equipamento.Estes dados também correspondem ao período de outubro de 2014 a setembro 

de 2015, o que corresponde a um ano. A depreciação foi calculada com uma vida útil de 10 anos 

para cada equipamento. Pode-se perceber que o valor de alguns equipamentos é bem elevado o 

que vai influenciar muito na formação do custo da hora máquina trabalhada que saíram quando 

da realização do investimento/aquisição do imobilizado. Convém ressaltar que a depreciação faz 

parte na formação dos custos  porém os mesmos não representam saída de recursos dos cofres 

públicos como é o caso da manutenção. Ao analisar a tabela e calcular a depreciação 

descontando o valor residual, podemos perceber que alguns valores podem não fechar, isto 

ocorre porque é feito uma reavaliação dos equipamentos o que pode levar a uma mudança no 

valor da depreciação para mais ou para menos, como é o exemplo de caminhão  18, que esta 

demonstrado nos anexos C e D. Outro exemplo do cálculo e o caminhão 29 que tem um valor de 

aquisição de R$ 272.500,00 e um valor residual de R$ 2.725,00, ou seja 1% do valor. 

Descontado o valor residual teremos R$ 269.775,00, este valor dividido pelo tempo de vida útil, 

10 anos chegamos a uma depreciação de R$ 2.248,13, como consta na tabela 03. 
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Tabela 03: Depreciação 

 
Maquina Motoniveladora 

26 

Motoniveladora 

51 

Carregador 37 Carregador 5 Caminhão 29 Caminhão 18 Retro 47 Retro 45 Rolo 30 

Valor/Aquis. 402.100,00 200.000,00 160.000,00 260.000,00 272.500,00 125.000,00 155.500 143.200 315.000,00 

Vida útil 120 meses 120 meses 120 meses 120 meses 120 meses 120 meses 120 meses 120 meses 120 meses 

Valor residual 402,00 14.400,00 11.520,00 26.000,00 2.725,00 9.000,00 100,00 11.026,00 3.150,00 

Depreciação          

Janeiro 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Fevereiro 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Março 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Abril 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Maio 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Junho 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Julho 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Agosto 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Setembro 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Outubro/14 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Novembro/14 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

Dezembro/14 3.323,46 1.080,00 864,00 1.950,00 2.248,13 675,00 1.166,25 826,98 2.598,75 

TOTAL 39.881,52 12.960,00 10.368,00 23.400,00 26.977,56 8.100,00 13.995,00 9.923,76 31.185,00 

Fonte: Controle Interno. 
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4.4 HORAS TRABALHADAS - PRODUTIVIDADE. 

 

 A tabela 04 abaixo  foi elaborada a partir da coleta de informações junto as fichas de 

controle de horas trabalhadas, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos -Tapejara, com 

o controle de frotas. Cada equipamento possui uma ficha, onde a cada dia o operador relata a 

quantia de horas trabalhadas ou quilômetros como é o caso dos caminhões. Os dados 

coletados foram tabulados de forma mensal, com referência a um período de doze meses, 

chegando ao total de horas trabalhadas em um ano. O período analisado corresponde a 

outubro de 2014 a setembro de 2015. 

 Analisando a tabela nº 04 podemos perceber por exemplo que a motoniveladora 26 no 

mês de janeiro/15 trabalhou somente 05 horas, isso se deve ao fato do servidor estar de férias 

e não havendo motorista substituto a máquina ficou parada, sem trabalhar.Outro fator que 

influencia a quantia de horas trabalhadas é a chuva já que alguns equipamentos não trabalham 

com o molhado. Também pode ocorrer que quando a manutenção ultrapassa o valor de 

licitação e se faz necessário a compra de peças desta forma o equipamento fica parado. Pode-

se aqui destacar que falta um programa de manutenção preventiva. 

 Os caminhões nos meses em que a uma quilometragem maior se deve ao que já foi 

comentado no anexo 1, que quando ocorrem obras de pavimentação é transportado material 

como brita, pó de brita ou pedra rachão de município vizinho( Água santa). 

 Outro dado que chama a atenção é a ociosidade de algumas máquinas como o 

carregador 05 e a retro 47, que estão abaixo da média trabalhada de outras máquinas, o que 

caberia uma análise mais detalhada. Destacando que o operador do carregador 5 é o que tem o 

maior salário de todos e é o equipamento que menos trabalhou. 
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Tabela 04: Horas Trabalhadas 

Equipamento Motoniv 

26 

Motoniv 

51 

Carreg 

37 

Carreg 

05 

Caminhão 

29  

Caminhão18 Retroesc.47 Retroesc.45 Rolo 

30 

Mês          

Janeiro 05 164 126 73 944 1003 89 62 26 

Fevereiro 112 157 117 58 1812 1442 91 96 32 

Março  149 183 155 140 2882 2443 100 108 46 

Abril 119 134 142 129 1255 1848 77 93 58 

Maio 106 81 134 115 3079 2074 100 112 58 

Junho 96 104 121 49 2489 1683 120 327 65 

Julho 79 108 103 76 2112 1642 110 133 72 

Agosto 166 135 140 145 2945 2410 05 141 82 

Setembro 108 72 122 99 2511 2326 101 17 76 

Outubro/14 165 101 72 139 1597 2410 127 131 22 

Novembro/14 123 173 128 87 903 2457 84 122 54 

Dezembro/14 90 129 130 41 1823 1360 92 87 39 

Total 1.318 1.541 1.490 1.151 24.352 23.098 1.096 1.429 630 

                         Fonte: Prefeitura municipal de Tapejara. 
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4.5 TABELA DE CÁLCULO DO CUSTO HORA TRABALHADA 

 

 Após a tabulação e totalização de todos os dados, pode-se calcular o  custo  da hora 

trabalhada de cada equipamento. Para este cálculo utilizou-se o Método de Custeio Direto, 

onde foram envolvidos os custos de salários dos colaboradores, os encargos que o município 

arrecada, o combustível consumido, a manutenção e a depreciação de cada equipamento. Os 

demais custos indiretos como despesas de administração e manutenção da secretaria e 

despesas do gabinete e secretaria da administração, não foram incluídas. 

 Para apurar o custo médio foram utilizados dois equipamentos de cada modelo, sendo 

um com menos de cinco anos e outro com mais de cinco anos de uso, principalmente porque a 

manutenção é um fator que pode variar muito com o passar dos anos. Desta forma após 

calcular os custos individuais, juntamos os custos dos dois equipamentos semelhantes para 

fazer o cálculo do custo médios da hora trabalhada. Para se chegar ao custo da hora trabalhada 

de cada equipamento foi utilizado o total das despesas com diesel, manutenção, salários e 

encargos e depreciação e dividido pelo total de horas ano trabalhadas de cada equipamento. 

Após análise dos dados podemos concluir que o preço médio da hora máquina ficou assim 

determinado: 

- Motoniveladora =  105,75 + 103,39 = 209,14 / 2 = 104,57. 

- Carregador = 86.76 + 88,66 = 175,42 / 2 = 87,71. 

- Caminhão = 4,18 + 4,91 = 9.09 / 2 = 4,54 ( Km ). 

- Retroescavadeira - 77,02 + 58,49 = 135,51 / 2 = 67,75. 

- Rolo compressor  = 123,04. 

 Esta tabela também pode ser utilizada para outras informações, como o percentual de 

participação de cada despesa sobre o custo, ou qual das despesas está  influenciando mais na 

formação do valor do custo. 

 Outro fator que pode ser destacado é que a manutenção der alguns equipamentos como 

a motoniveladora 51 e o caminhão 18 estão muito altos, mesmo que a hora máquina da 

motoniveladora esteja baixo o custo de manutenção não pode somar quase a metade dos 

custos, do total de R$ 117.921,59 a manutenção chegou a 54.364,60.  
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Tabela 05: Cálculo de custos hora máquina trabalhada. 

Equipamento Total de custos de outubro/2014  a  Setembro/2015 Total geral Total horas 

Ano 

Trabalhadas 

Custo/ 

Hora 

Trabalhada 
Diesel Manutenção Salários 

/Encargos 

Depreciação  

 Tabela 

03 

Tabela 

03 

Tabela  

01 e 02 

Tabela 

04 

   

Motoniveladora 

26 

38.485,35 22.559,01 38.452,84 39.881,52 139.378,73 1.318 105,75 

Motoniveladora 

51 

53.556,99 54.364,60 38.452,84 12.960,00 159.334,43 1.541 103,39 

Carregador  

37 

43.200,61 26.567,79 48.865,98 10.368,00 129.272,38 1.490 86.76 

Carregador  

05 

22.733.98 8.867.61 47.051,72 23.400,00 102.053,31 1.151 88,66 

Caminhão  

29 

38.789,15 13.796.08 22.660,22 26.977,56 102.223,01 24.352 4,18( km ) 

Caminhão  

18 

21.940,68 36.125,20 47.452,04 8.100,00 113.617,92 23.098 4,91 ( km ) 

Retroescavadeira  

47 

25.287,52 10.029,88 34.409,78 13.995,00 83.722,18 1.087 77,02 

Retroescavadeira 

45 

17.814,83 16.569,66 39.287,86 9.923,76 83.596,11 1.429 58.49 

Rolo compressor 

30 

22.429,30 1.243,43 22.660,22 31.185,00 77.517,96 630 123,04 

Fonte: Prefeitura de Tapejara. 

 

 

Cálculo do Custo médio. 

 

Uma análise que pode ser feita é com o setor privado e podemos tomar como exemplo 

o custo médio da hora máquina trabalhada da motoniveladora que foi calculado em R$ 

104,57, quando sabemos que no setor privado o custo da hora é cobrado em média R$ 220,00, 

Podemos então concluir que mesmo que sejam incluídos os custos indiretos o custo da hora 

máquina pública está bem abaixo do praticado no mercado. 

 Já o custo médio do quilômetro do caminhão ficou em R$ 4,54 e sabe-se que no setor 

privado ele fica em torno de R$ 3,20, cabendo assim um aprofundamento maior, para ver se a 

manutenção está elevada demais, se ocorre mau uso do equipamento  ou a ociosidade é que 

tem feito com que os custos se elevem. 

Tabela 06: Custo Médio 

 

Fonte: Secretaria de Obras 

  

Equipamento Nº equip custo Nº Equip Custo/hora Soma Média

motoniveladora 26 105,75 51 103,39 209,14 104,57

Carregador 37 86,76 5 88,66 175,42 87,71

Caminhão 29 4,18 18 4,91 9,09 4,54

Retroescavadeira 47 77,02 45 58,49 135,51 67,75

Rolo compressor 30 123,04 123,04 123,04
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4.6 TABELA DE CUSTO DA OBRA DE ENSAIBRAMENTO. 

 

 Esta tabela foi elaborada através do acompanhamento e levantamento de dados  de 

uma obra de Ensaibramento ( cascalhamento), de um trecho no interior do município, na 

estrada que liga a Perimetral de Tapejara, em direção à comunidade de São Brás com uma 

extensão total de 1936 metros. Para a realização desta obra foram utilizados como material 

apenas a pedra cascalho, retirada de um local devidamente licenciado e foram utilizados 

quatro equipamentos, motoniveladora, caminhões, carregador e rolo compressor.  

 Após acompanhamento e coleta dos dados, os mesmos foram tabulados e assim 

podemos chegar ao custo médio do metro quadrado e de uma extensão de um quilômetro de 

extensão, levando em conta que a largura média da estrada é de 5 ( cinco ) metros. O custo do 

metro quadrado pode variar em função da distância de transporte da pedra cascalho, os demais 

custos não variam muito. A pedra cascalho possui um custo de R$ 5,00 por carga retirada, 

independentemente do peso ou volume, o valor é pago ao proprietário da área. 

Informação da Obra. 

 

Tabela08: Cálculo Ensaibramento. 

Obra: Ensaibramento ligação da  Perimetral  em direção à comunidade de São Brás. 

Extensão:  01 km ( 1.936 metros de comprimento). 

Observação: Largura média 05 metros. 

Área  Total: 9.680 metros quadrados. 

 

Tabela 07: Cálculo Custo Ensaibramento. 

 

 

 

MATERIAIS Quantidade cargas Custo por carga Total Custo  ao m2 

Cascalho 233 5,00 1.165,00 0,1203 

 

EQUIPAMENTO 

UTILIZADO 

Número de horas 

 trabalhadas 

Custo da  hora 

trabalhada 

Total Custo m2 

Motoniveladora 16,5  104,57 1.725,40 0,1782 

Caminhão 1.113 km 4,54 Km  5.053,02 0,5220 

Carregador 31,5 87,71 2.762,86 0,2854 

Rolo compressor 15,5 123,04 1.907,12 0,1970 

                                                                                                                                                        

Custo total ao m2 

R$ 1,1826 

                                                                                                                                         

Custo Total Obra 

 

R$ 11.447,57 

 

Custo ao Km linear 

 

R$ 5.913,00 
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4.7 CUSTOS DE PAVIMENTAÇÃO 

 

 Os dados foram coletados através do acompanhamento  dos trabalhos, onde foram 

anotadas as horas trabalhadas dos equipamentos utilizados. Os demais dados foram extraídos 

do departamento de engenharia da prefeitura municipal, a mão de obra e os materiais foram 

licitados. Pode-se perceber que os custos ficaram um pouco acima dos custos no projeto da 

engenharia civil da prefeitura, isso se deve ao fato que as máquinas utilizadas trabalharam 

mais tempo do que o estimado, elevando assim os custos. Em uma obra de pavimentação os 

custos são constantes, o que pode variar é somente a quantia de terra que é preciso ser 

removida para deixar pronto o nivelamento ou a colocação de terra, nesta obra a remoção de 

terra foi pequena, mas em outras obras podem variar, o que não afetaria em muito os custos, 

uma vez que a porcentagem dos equipamentos na formação dos custos é entorno de 5 % ( Por 

Cento). Também podemos concluir que o controle de custos realizado pelo departamento de 

engenharia está muito próximo da realidade. 

  Olhando para tabela podemos visualizar a porcentagem que representa cada custo que 

foi divididos em três grupos, materiais, mão de obra e máquinas. Como podemos visualizar a 

mão de obra é o que mais contribuiu para a formação dos custos. 

 

Dados da Obra. 

 

Pavimentação de ruas no Loteamento Damin com Pavers. 

 

Período: Julho/Agosto 2015.     

                                                                   

Rua: Arthur Sitta                    Rua: Eugênio Dametto             Rua: Sem denominação  

Extensão :  209,02 metros      Extensão: 206,87 metros          Extensão:      143,01                      

Largura: 9,23 metros              Largura: 10,45 metros              Largura:  9,83 

Total: 1.929,26 m2                 Total: 2.161,84 m2                   Total 1.405,78 m2 

 

Total da Obra: 5.496,88 metros quadrados. 
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Tabela 08: Cálculo custo da Pavimentação. 
MATERIAIS Quantidade Custo Unitário Custo total Custo m2 % obra 

Pedra Paver 5.496,88 20,00 109.937.76 20,00  

Areia 54,97 102,77 5.649,00 1,03  

Pó de brita 439,75 34,37 15.114.21 2,75  

Boca de Lobo 09 668,08 6.012.72 1.09  

Tubos 30 cm 57 13,12 752,40 0,14  

Tubos 60 cm 110 44,00 4.840,00 0,88  

Meio fio 1.186,10 m 14,90 17.681,83 3,22  

Placa Sinalização 08 250,00 2.000,00 0,36  

MÃO DE OBRA Obs: Serviços Diversos. 174.952,23 31,74 49,45 

TOTAL 01   336.939,75 29,47 45,92 

      

Equipamentos Horas Custo /hora Custo/total Custo / m2  

Motoniveladora 18,50 104,67 1.936,40 0,35  

Caminhão 1.625 (Km) 4,57 KM 7.426,25 1,35  

Escavadeira 54,70 67,81 3.709.21 0,67  

Carregador 17,40 87,58 1.523,89 0,28  

Rolo compressor 14,20 123,02 1.746,88 0,32  

TOTAL 02   16.342,63 2,97 4.63 

TOTAL GERAL   353.282,38 64,18 100 % 

Fonte : Prefeitura Municipal de Tapejara. 

 

 

4.8 SUGESTÕES 

 

 Após a elaboração do trabalho e realizado as análises referente à coleta de dados 

devidamente tabulados deixamos aqui algumas sugestões: 

- O controle dos custos dos equipamentos é feito de forma eficiente, porém os dados são 

computados e arquivados, não existe uma pessoa ou responsável pelo setor que faça uma 

análise e busque encontrar formas para que se possa melhorar o desempenho dos 

equipamentos. Neste sentido sugere-se que estes dados sejam discutidos e analisados pela 

controladoria e apresentados aos gestores, para mostrar onde estão os problemas, apontar 

soluções e mostrar a economia que poderá ser feita pelo município. 

- Os gastos com manutenção com equipamentos acima de 5 anos são elevados e cabem um 

estudo e acompanhamento em  separado, pois a tecnologia é fator determinante de custos. 

Sugerimos que seja feita e renovação de frota dos equipamentos mais velhos. 

- Existe uma ociosidade grande em alguns equipamentos o que merece uma atenção especial, 

pois no setor público se não houver um acompanhamento rígido a ociosidade pode estar 

ligada diretamente ao servidor. Caso o ociosidade aconteça por conta da manutenção melhor 

trocar o equipamento. 

- Os caminhões são os únicos equipamentos em que o custo está bem acima do valor 

praticado no mercado, é necessário uma análise bem crítica, pois nos casos estudado, no 
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caminhão mais velho a manutenção é muito elevada e nos dois a ociosidade é elevada. 

Também cabe uma análise crítica do Servidor que trabalha com a máquina se está 

suficientemente preparado para o trabalho Caso não consiga baixar os custos sugere-se a 

terceirização deste tipo de trabalho. 

- Oportunizar cursos para os servidores, para que possam aperfeiçoar a forma de trabalhar, 

para que conheçam seus equipamentos e saibam manusear de forma correta. Trabalhar a 

importância do cuidado com o equipamento, fator fundamental na redução custos. 

- Contratação de um servidor para que esteja voltado somente para a implantação de sistemas 

de controle de custos, coleta de informação, análise das mesmas junto com setor de 

controladoria. Que seja o responsável por buscar formas de  reduzir dos custos. 

- Aproveitamento dos dias de chuvas para cursos de aperfeiçoamento e manutenção de 

equipamentos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 Após a realização deste trabalho de pesquisa, realizado primeiramente com a  parte 

teórica, pesquisando conceitos, planejamento, legislação e formas de se calcular custos, 

partiu-se para a coleta e análise de dados. Desta forma foi possível concluir que existe um 

controle maior  sobre o sistema de custos nas secretarias municipais das áreas de saúde e  

educação por serem mais evoluídas e atenderem uma demanda maior da população. As 

demais secretarias como a lei ainda não obriga, não possuem estes sistemas de controle. A  

partir de 2016 as prefeituras serão obrigadas a implantar o sistema de custos, isso fará com 

que as mesmas implantem novos sistemas de acordo com a estrutura de cada secretaria.   

 Após a tabulação e análise foi possível considerar que a Prefeitura Municipal de 

Tapejara -RS, através de seus setores de pessoal, controle interno, controle de frotas e 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, possui um bom controle de gastos com combustível, 

manutenção, horas trabalhadas, materiais utilizados nas obras realizadas. Percebemos que o 

controle de custos não está implantado, uma vez que registrados os dados coletados, os 

mesmos são arquivados e não passam por uma análise posterior. Verificou-se que  não existe 

uma pessoa ou uma controladoria que realize a análise e comparação de dados. 

 Ao finalizar, pode-se concluir que por ser um órgão público, onde é sempre difícil 

implantar algo novo e onde as prioridades são sempre as obras e não a organização, a parte 

burocrática e de implantação de novos sistemas acontece aos poucos e sempre por força de 

Lei. Muitas vezes existe a boa vontade dos gestores, mas carece de profissionais preparados 

para colocar em funcionamento estes novos sistemas de controles. 
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Anexo 1 -Tabela de Salários e Encargos Trabalhistas 
Mês Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15 Ago/15 Set/15 Total 

Operador 
 Motoniv. 

26 

Sal 2.208,01 2.208,01 2.208,01 2.208,01 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 27.909,32 

Enc    529,92    529,92    529,92    529,92     572,32     572,32     572,32     572,32     572,32     572,32     572,32     572,32    6.698,24 

Ces              

Total 2.737,93 2.737,939 2.737,93 2.737,93 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 34.607,56 

Operador.  

Motoniv. 

.51 

Sal 2.208,01 2.208,01 2.208,01 2.208,01 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 2.384,66 27.909,32 

Enc    529,92    529,92    529,92    529,92     572.32     572.32     572.32     572.32     572.32     572.32     572.32     572.32   6.698,24 

Ces              

Total 2.737,93 2.737,93 2.737,93 2.737,93 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 2.956,98 34.607,56 

Operador  

Carreg. 
37 

 

Sal 2.681,94 2.681,94 2.681.94 2.681,94 2.896,50 2.896,50 2.896,50 2.896,50 2.896,50 2.896,50 2.896,50 2.896,50 33.899,76 

Enc    643,66 643,66 643,66 643,66     695,04     695,04     695,04     695,04     695,04     695,04     695,04     695,04 8.136960 

Ces   170,00 170,00 170,00 170,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 2.160,00 

Total 3.495,60 3.495,60 3.495,60 3.495,60 3.776,54 3.776,54 3.776,54 3.776,54 3.776,54 3.776,54 3.776,54 3.776,54 44.196,72 

Operador  

Carreg. 
05 

Sal 2.369,46 2.369,46 2.369,46 2.369,46 2.559,02 2.559,02 2.559,02 2.559,02 2.559,02 2.559,02 2.559,02 2.559,02 29.950,00 

Enc    826,94 826,94 826,94 826,94     893,10     893,10     893,10     893,10     893,10     893,10     893,10     893,10 10.452,56 

Ces   170,00 170,00 170,00 170,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 2.160,00 

Total 3.366,40 3.366,40 3.366,40 3.366,40 3.637,12 3.637,12 3.637,12 3.637,12 3.637,12 3.637,12 3.637,12 3.637,12 42.562,56 

Operador  

Caminhão 
29 

Sal 1.300,72 1.300,72 1.300,72 1.300,72 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 16.449,12 

Enc 312.17 312.17 312.17 312.17     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15 3.945,88 

Ces              

Total 1.614,89 1.614,89 1.614,89 1.614,89 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 20.395,00 

Operador 

Caminhão 

18 

Sal 2.392,49 2.392,49 2.392,49 2.392,49 2.583,89 2.583,89 2.583,89 2.583,89 2.583,89 2.583,89 2.583,89 2.583,89 30.241,08 

Enc 834,98 834,98 834,98 834,98     901,78     901,78     901,78     901,78     901,78     901,78     901,78     901,78 10.554,16 

Ces 170,00 170,00 170,00 170,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 2.160,00 

Total 3.397,47 3.397,47 3.397,47 3.397,47 3.670,67 3.670,67 3.670,67 3.670,67 3.670,67 3.670,67 3.670,67 3.670,67 42.955,24 

Operador  

    Retro. 

47 

Sal 1.702,20 1.702,20 1.702,20 1.702,20 1.838.38 1.838.38 1.838.38 1.838.38 1.838.38 1.838.38 1.838.38 1.838.38 21.515,84 

Enc 594,06 594,06 594,06 594,06     641,59     641,59     641,59     641,59     641,59     641,59     641,59     641,59 7.508,96 

Ces 170,00 170,00 170,00 170,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 2.160,00 

Total 2.466,26 2.466,26 2.466,26 2.466,26 2.664,97 2.664,97 2.664,97 2.664,97 2.664,97 2.664,97 2.664,97 2.664,97 31.184,80 

Operador  
Retro. 

45 

Sal 1.959,67 1.959,67 1.959,67 1.959,67 2.116,45 2.116,45 2.116,45 2.116,45 2.116,45 2.116,45 2.116,45 2.116,45 24.770,28 

Enc 683,92 683,92 683,92 683,92     738,64     738,64     738,64     738,64     738,64     738,64     738,64     738,64 8.644,80 

Ces 170,00 170,00 170,00 170,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 2.160,00 

Total 2.813,59 2.813,59 2.813,59 2.813,59 3.040,09 3.040,09 3.040,09 3.040,09 3.040,09 3.040,09 3.040,09 3.040,09 35.575,08 

Operador  
Rolo 

30 

Sal 1.300,72 1.300,72 1.300,72 1.300,72 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 1.404,78 16.449,12 

Enc 312,17 312,17 312,17 312,17     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15     337,15 3.945,88 

Ces              

Total 1.614,89 1.614,89 1.614,89 1.614,89 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 1.741,93 20.395,00 

TOTAL GERAL 341.087,08 

Fonte:Departamento Pessoal da  Prefeitura de Tapejara. 
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Anexo B- Mapas de Localização 

 
             Fonte: Prefeitura Municipal de Tapejara  

 

 

Figura 2 - Medição 1 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

                         Fonte: Prefeitura Municipal de Tapejara  

 

Figura 2- Situação e localização 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Tapejara  

 

Figura 3- Situação e Perfil 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Tapejara  

 

Figura 4- Localização Estrada Ensaibrada da Tabela 07 
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Anexo C - Relatório de Depreciação 
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Anexo D - Ficha de controle de horas 

 

 


