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RESUMO 
O presente estudo buscou verificar se os recursos públicos destinados a outros custeios e capital (OCC) que ingressaram por 

intermédio do Exército Brasileiro, através de suas Unidades Gestoras (UG) sediadas em Santa Maria, foram efetivamente 

empenhados e executados em empresas do município ou se eles foram gastos em empresas de outros municípios. É importante 

lembrar que, no caso específico de Santa Maria-RS, que possui uma das maiores universidades do país, o segundo maior 

contingente militar do Brasil, além de outros diversos órgãos federais, esses recursos são estratégicos para a economia do 

município. Somando-se a isso, a cidade possui um baixo nível de industrialização, o que torna mais crucial esse tipo de 

recurso. O trabalho realizado revestiu-se de paradigma positivista, com método quantitativo, pois tratou-se de fenômeno 

observável e mensurável. Além disso, é uma pesquisa descritiva, pois descreve o comportamento dos fenômenos, além de 

ser indutiva, onde a teoria se forma a partir da observação da realidade empírica. O estudo é aplicado, pois tem objetivo de 

gerar conhecimento para resolução de problemas específicos. Neste sentido, verificaram-se todas as notas de empenho 

emitidas pelas Unidades Gestoras (UG) de todas as Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro sediadas no 

município, o que resultou aproximadamente 25 mil empenhos, a fim de analisar o destino desses recursos e seus impactos 

em Santa Maria, bem como mensurar as perdas ocasionadas pela sua evasão. Observou-se que, de todos os recursos que 

ingressaram em Santa Maria, no período estudado, por intermédio das organizações militares do Exército Brasileiro a título 

de OCC, cerca de um quarto deles permaneceram em empresas do município, o que representou 0,214% do PIB do município. 

Enquanto isso, cerca de três quartos desses recursos foram empenhados e gastos em outros municípios, o que representou 

uma evasão de cerca de 0,552% do PIB do município.   

 

Palavras-chave: Orçamento Público. Desenvolvimento Local. Restos a Pagar. 

 

Abstract: The present study sought to verify whether the public resources destined to other costs and capital (OCC), which 

came in through the Brazilian Army, through its Management Units (UG) based in Santa Maria, were effectively committed 

and executed in companies in the municipality or whether these resources were spent on companies in other municipalities. 

It is important to remember that, in the specific case of Santa Maria-RS, which has one of the largest universities in the 

country, the second largest military contingent in Brazil, in addition to several other federal agencies, these resources are 

strategic for the municipality's economy. In addition, the city has a low level of industrialization, which makes this type of 

resource more crucial. The work carried out took on a positivist paradigm, with a quantitative method, as it was an observable 

and measurable phenomenon. In addition, it is a descriptive research, as it describes the behavior of phenomena, in addition 

to being inductive, where the theory is formed from the observation of empirical reality. The study is applied, as it aims to 

generate knowledge for solving specific problems. In this case study, all commitment notes issued by all Brazilian Army 

Management Units (UG) and Military Organizations (OM) based in the municipality were verified, resulting in approximately 

25 thousand commitments, in order to analyze the destination of these resources and their impacts in Santa Maria, as well as 

measuring the losses caused by their evasion. It was observed that, of all the resources that entered Santa Maria in the period 
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studied, through the military organizations of the Brazilian Army, under the title of OCC, about a quarter of them remained 

in companies in the municipality, which represented 0.214% of GDP the municipality. Meanwhile, about three quarters of 

these resources were committed and spent in other municipalities, which represented an evasion of about 0.552% of the 

municipality's GDP. 
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INTRODUÇÃO  
 

O orçamento público é um instrumento pelo qual o Estado planeja e põe em prática, por 

intermédio do governo, os diversos aspectos jurídicos, políticos, econômicos, financeiros, contábeis, 

administrativos, entre outros. Num primeiro momento, por volta de 1822, o orçamento público, surgido 

na Inglaterra, tinha um viés de controle político sobre os executivos, pois, à época, havia uma forte 

vigência dos ideais do liberalismo econômico quando era primordial controlar a expansão dos gastos a 

fim de reduzir a necessidade de aumento de impostos. Mesmo assim, no século XX, os Estados 

ampliaram sobremaneira suas dívidas públicas, o que ampliou a necessidade de aperfeiçoar o orçamento 

público como ferramenta de gestão, de acompanhamento e de controle do Estado. No Brasil, ocorreu 

esse movimento de aumento significativo dos gastos públicos após a Segunda Grande Guerra 

(GIACOMONI, 2010). 

Após o início do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), cujo foco foi a estabilização 

macroeconômica, ocorreu o movimento dos chamados liberais desenvolvimentistas, que defendiam o 

mercado, mas o Estado como propulsor do desenvolvimento. No início do governo Lula, no ano de 2003, 

houve ações no sentido de demonstrar que o governo teria a estabilidade macroeconômica como base. 

Após isso, os desenvolvimentistas, que defendiam papel ativo do Estado na promoção do crescimento 

econômico e desenvolvimento social, passaram a ter uma forte atuação, com ações como o Projeto Piloto 

de Investimento (PPI), em 2005, embrião do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), lançado 

em 2007. Esse momento inaugurou uma literatura, no país, do chamado “social-desenvolvimentismo” 

(FILGUEIRAS, 2012; BARBOSA; SOUZA, 2010; FILHO, 2017).  

Nesse contexto, observam-se as funções prioritárias do Estado, sendo este a célula principal da 

sociedade. É por meio dele que as instituições se autorregulam e se perpetuam, com as devidas correções, 

ajustadas na própria sociedade, com uma ação de poder que se faz representado pelo arcabouço legal, 

jurídico e político que desta advém. O mercado, como instituição limitada que é, deve ser regulado pelo 

Estado (BRESSER-PEREIRA, 2009). 

Os recursos que ingressam por intermédio de transferência de outras esferas de governo podem 

ser incondicionais quando há total liberdade de seu emprego; as transferências são condicionais sem 

contrapartida quando há obrigatoriedade quanto ao seu emprego; e as transferências condicionais com 

contrapartida são aquelas em que há uma definição sobre a forma de aplicação e, além disso, estabelecem 

um percentual de recurso próprio do município que deve ser aplicado como contrapartida do que foi 

recebido (MENDES, 2004). Outra forma de inserção de recursos por intermédio do orçamento público, 

numa determinada localidade, são os Outros Custeios e Capital (OCC), que são os recursos totais 

recebidos por um órgão público, subtraindo-se as despesas com pagamento de pessoal. Esses recursos 

destinam-se ao pagamento de material de consumo, material permanente, diárias, passagens, locação de 

mão de obra, obras, entre outros (REIS et al., 2017). 
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Entendido o papel do Estado no crescimento e desenvolvimento, tanto nacional como regional, 

faz-se pertinente compreender os mecanismos que são utilizados para que ocorra a possível utilização 

desses recursos orçamentários. O Decreto-Lei nº 200/1967 permitiu que houvesse a descentralização 

administrativa e a delegação de competência, para buscar maior eficiência e agilidade na administração 

pública. Ainda nesse sentido, cada Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro, que possui 

autonomia administrativa, é uma Unidade Gestora Executora e recebe créditos orçamentários federais 

das suas Unidades Gestoras Responsáveis, que se localizam todas em Brasília-DF, à exceção de uma, 

sediada no Rio de Janeiro-RJ (BRASIL, 1967; BRASIL, 2006).  

O município de Santa Maria-RS não possui um parque industrial e uma produção industrial 

relevante, e o recurso advindo tanto do governo federal quanto estadual cresce em importância. Diante 

desse quadro de fraca industrialização, conclui-se que são extremamente relevantes os recursos que 

ingressam por intermédio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e das Organizações Militares 

do Exército Brasileiro, sendo que o município possui o segundo maior contingente do Exército do país, 

somente ficando atrás da Guarnição do Rio de Janeiro-RJ (MACHADO, 2008). 

Santa Maria possui 21 Organizações Militares (OM) agrupadas em 11 Unidades Gestoras 

Executoras (UGE), assim distribuídas: Comando da 3ª Divisão de Exército (atende cinco OMs); 

Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (atende quatro OMs); 3º Grupo de Artilharia de 

Campanha Autopropulsado (atende duas OMs); Hospital Geral da Santa Maria; 1º Regimento de Carros 

de Combate (atende três OMs); 29º Batalhão de Infantaria Blindada; 4º Batalhão Logístico; Parque 

Regional de Manutenção/3ª Região Militar; Depósito de Subsistência de Santa Maria; 13ª Companhia 

Depósito de Armamento e Munição; e Colégio Militar de Santa Maria (BRASIL, 2017). 

O presente estudo tem como problema de pesquisa identificar o comportamento dos recursos que 

ingressam na cidade de Santa Maria-RS, via organizações militares do Exército Brasileiro, verificando 

o impacto socioeconômico provocado por esses recursos que ingressam no município, assim como 

mensurar perdas ocasionadas pela evasão desses recursos para outros municípios. 

Notadamente, os recursos que ingressam numa cidade por intermédio de pagamento de salários 

e proventos de servidores, sejam federais ou estaduais, são gastos na própria cidade, salvo raras exceções, 

pois ali há o pagamento dos dispêndios do dia a dia das famílias em demandas variadas. Por isso, é feita 

a análise desta outra natureza de crédito, que podem ou não ser executados por empresas da própria 

cidade, ocorrendo uma perda de possibilidade desse recurso girar naquela localidade. Cabe ressaltar, 

também, que não existem trabalhos que tenham estudado, com o enfoque proposto, os recursos 

ingressados no município por intermédio do Exército Brasileiro, instituição importante para a economia 

local, como já destacado. 

Enfim, sabendo-se da peculiaridade desse tipo de recurso federal e da sua importância para a 

dinâmica da economia da cidade, este trabalho tem como objetivo analisar as notas de empenho emitidas 

pelas organizações militares da Guarnição de Santa Maria-RS e estabelecer qual percentual dessas foram 
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emitidas para empresas da cidade, assim como o percentual das notas de empenho emitidas para 

empresas de outras cidades. 

Este trabalho está estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na seção 2, foi realizada 

a fundamentação teórica. A seção 3 trata da metodologia, onde foram definidos o delineamento do estudo 

e as fontes e estratégias de busca. Foram definidas, também, as técnicas de análise e coleta de dados, 

necessárias para a organização dos dados a serem trabalhados. Na seção seguinte, os resultados são 

analisados e discutidos e, por fim, apresentam-se as principais conclusões do trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Evolução do Orçamento Público 

 

Para Giacomoni (2010), as primeiras iniciativas em termos de orçamento público ocorreram na 

Inglaterra, com o conhecido art. 12 da Carta Magna de 1217, conhecido como embrião do orçamento 

público, do Rei João Sem Terra, que autorizava somente ao conselho comum, ou seja, um parlamento 

de nobres, poder para criar impostos, com as seguintes exceções: “...com o fim de resgatar a pessoa do 

Rei, fazer seu primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez, e os auxílios para esse fim 

serão razoáveis em seu montante” (p. 32).  

Conforme Lyrio, Dellagnelo e Lunkes (2013, p. 92), as práticas relacionadas a orçamento são 

muito mais antigas que o próprio dinheiro, como moeda. “A palavra orçamento tem origem na Roma 

antiga, na França o termo era conhecido como bouge ou bougette, originado do latim bulga”. A partir 

disso, as práticas mais contemporâneas ocorreram na Inglaterra, por intermédio da Constituição de 1689, 

e as práticas mais utilizadas atualmente tiveram sua origem no século XIX, na Inglaterra e na França. 

No caso brasileiro, embora tenha havido uma tentativa de organizar as finanças já com a vinda 

de D. João VI ao país, em 1808, somente com a Constituição de 1824, além da Lei do Orçamento de 14 

de dezembro de 1827, foi exigida formalidade no trato orçamentário, no sentido do Ministério da 

Fazenda receber as demandas das outras áreas do governo e consolidar despesas e receitas, porém teve 

dificuldades de ser implementado por questões geográficas, de estrutura arrecadatória e de resistências 

internas. Assim, o primeiro orçamento brasileiro considerado foi o aprovado pelo Decreto Legislativo 

de 15 de dezembro de 1830, “que fixava a despesa e orçava a receita das antigas províncias para o 

exercício de 1º-7-1831 a 30-6-1832” (GIACOMONI, 2010, p. 41).  

Com a Constituição de 1988, o orçamento continuou a ser do tipo misto, com elaboração pelo 

Executivo e aprovação do Legislativo, sendo este responsável pela fiscalização da sua execução. Foi 

devolvida ao poder Legislativo a possibilidade de propor emendas ao projeto de lei do orçamento. 

Iniciou-se o contexto do orçamento-programa, no sentido de planejamento, execução e controle dos 

resultados por intermédio dos seus instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA), além do controle da execução orçamentária, 
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com a necessidade do Poder Executivo emitir um Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO), até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. A política macroeconômica entrou como 

base estratégica do planejamento orçamentário e passou a ser entendida como uma condição pela qual o 

próprio Estado formula sua estratégia de desenvolvimento, sendo este de enorme complexidade. 

Existem, ainda, alguns aspectos pelos quais o orçamento público deve ser considerado. Inicialmente, 

este não foge ao seu viés político, jurídico e financeiro. No aspecto econômico, observa-se o papel do 

Estado como regulador da economia, pois tem de atender às necessidades econômicas e sociais da 

coletividade; tem de ser um propulsor da renda nacional; tem de ser, ainda, um redistribuidor da renda 

nacional a fim de reduzir desigualdades econômicas e sociais (ABREU; GOMES, 2013; GIACOMONI, 

2010; SILVA, 2009).  

Além dessas leis, pode-se destacar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que permitiu ampliar 

os efeitos da LDO e possui as metas e prioridades do governo para o exercício financeiro, no sentido de 

controlar de forma mais rígida os aspectos de receitas e despesas, visando buscar e manter o equilíbrio 

orçamentário e fiscal, além de disciplinar programações financeiras, cronogramas de execução 

financeira, avaliação dos resultados e impactos dos gastos públicos, análises de custos e benefícios de 

programas, entre outros. Além disso, limitou os gastos com pessoal em todas as esferas do governo e 

poderes; coibiu as irresponsabilidades fiscais, como a geração de despesas para o próximo mandatário 

pagar, disciplinou a prática de antecipação de receitas; e proibiu a inclusão de despesas sem contrapartida 

em termos de receita. As maiores novidades dessa Lei ocorreram por conta da necessidade imposta à 

transparência e à possibilidade concreta de responsabilização e punição dos gestores, políticos ou não, 

pelo seu não cumprimento (LYRIO, DELLAGNELO; LUNKES, 2013; BARCELOS; CALMON, 

2014). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Delineamento do Estudo 

 

Delinear um estudo é executar o planejamento pormenorizado de suas variadas etapas a fim de 

que o trabalho seja considerado científico. Quanto ao objetivo, a pesquisa é descritiva, pois deseja 

descrever o comportamento dos fenômenos. Relativamente à lógica, a pesquisa é indutiva, pois somente 

a partir da observação da realidade empírica é que se formará a teoria. Quanto à natureza, o presente 

estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos 

para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos relacionados à redução do grau de 

incerteza que os gestores municipais, os empresários locais e as autoridades militares da cidade de Santa 

Maria-RS poderão experimentar a fim de projetar uma situação possível de aproveitamento de suas 

provisões recebidas (LAKATOS; MARCONI, 2003; COLLIS; HUSSEY, 2005; GIL, 2010).  
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Descrição do Estudo de Caso 

 

Para Yin (2001, p. 27), “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes”. O 

conceito se coaduna com a proposição do presente trabalho, pois os recursos do Exército Brasileiro que 

são descentralizados para o município de Santa Maria-RS e o seu possível aproveitamento pelo 

município são acontecimentos contemporâneos, porém não manipuláveis.  

É possível a combinação de diferentes estratégias de pesquisa. O estudo de caso pode ser 

precedido por um levantamento, pois é a situação onde o pesquisador analisa dados da atualidade sobre 

os quais ele não tem nenhum ou pouco controle. A partir da obtenção e tabulação desses dados é que se 

cria possibilidade para a realização do estudo de caso. As estratégias não são mutuamente excludentes 

(YIN, 2001). O presente trabalho foi calcado, então, em pesquisa bibliográfica, levantamento e estudo 

de caso. Dessa forma, a técnica foi escolhida para realizar este trabalho nas suas modalidades 

instrumentais e coletivas. Instrumental, no sentido de que “é desenvolvido com o propósito de auxiliar 

no conhecimento ou redefinição do problema”; e coletivo, no sentido de que tem “o propósito de estudar 

características de uma população” (GIL, 2010, p. 139).  

 

População e Amostra 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020), o município de Santa 

Maria-RS possui uma população estimada de pouco mais de 282 mil pessoas, para o ano de 2019. É 

considerada uma cidade média, de grande influência na Região Central do Estado do Rio Grande do Sul. 

É a quinta mais populosa do Estado e a mais populosa da sua microrregião.  

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município, segundo o IBGE (2020), é de 

R$ 24.173,98 (2016) para uma população estimada de 277.309 pessoas e um PIB total do município, 

para o ano de 2016, de R$ 6.703.663.020,00. Para o ano de 2017, foi apurado um PIB per capita de 

R$ 25.686,04 para uma população estimada de 278.445 pessoas e um PIB total de R$ 7.152.148.860,00. 

O município possui uma renda média de trabalhadores formais de 3,1 salários mínimos, relativo ao ano 

de 2016 (IBGE, 2018). 

No município, existem 21 Organizações Militares (OM), divididas em 11 Unidades Gestoras 

(UG). Cada UG emite centenas de empenhos para os diversos fornecedores cadastrados, do município 

ou de fora dele. Serão analisados todos os empenhos realizados e executados de todas as UG da 

Guarnição de Santa Maria. Assim, não foi estabelecida amostragem do total de empenhos, pois serão 

analisados todos eles. A população analisada foi de todos os empenhos de todas as UG do Exército 

Brasileiro, sediados no município de Santa Maria-RS, nos anos de 2016 e 2017, conforme linha do tempo 

a seguir: 
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2016 2017 2018 
      

Análise dos Empenhos de 2016 Análise dos Empenhos de 2017 Análise dos RPNP de 2017 

  

Análise dos RPNP de 2016 

 

 

         Figura 1 - Período a ser pesquisado 

        Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Os empenhos realizados em 2016  que não foram executados naquele ano foram inscritos em 

restos a pagar no início de 2017. Da mesma forma, os empenhos realizados em 2017, também não 

executados naquele ano, foram inscritos em restos a pagar no início de 2018. Excepcionalmente, esses 

empenhos inscritos podem ser reinscritos no ano subsequente, até o prazo máximo de 30 de junho, porém 

é muito raro ocorrer esse expediente. Mesmo sendo exceções, sem muita expressão, esses dados também 

serão incluídos nessa análise, pois há possibilidade de fazê-lo e torna o trabalho mais completo. 

 

Técnicas de Coleta de Dados 

 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas fontes documentais e registros 

eletrônicos (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010). A coleta dos dados necessários para a obtenção da 

informação acerca de todas as notas de empenho emitidas pelas Unidades Gestoras (UG) pertencentes 

ao Exército Brasileiro e sediadas em Santa Maria-RS foi extraída do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI). A partir disso, foi verificado, nos dois anos propostos, por ano, 

para quais empresas foram emitidas essas notas de empenho e qual a localidade dessas empresas, 

utilizando-se a consulta por CNPJ no site da Receita Federal do Brasil (RFB).  

Inicialmente, foram desconsiderados e excluídos deste estudo os recursos recebidos por militares, 

a título de passagens, diárias, ajuda de custo e suprimento de fundo por ocasião de deslocamento a 

serviço ou de movimentação de pessoal, pois esse tipo de recurso não se coaduna com a análise proposta 

nos objetivos do referido estudo. Além disso, foi desconsiderado e excluído deste estudo aquele recurso 

relacionado às concessionárias de serviço público. Nesse caso, existem dois tipos de concessionárias: as 

que são contratadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, por não haver possibilidade de 

concorrência pública e tratar-se de empresa estatal que monopoliza o serviço, sendo a Companhia Rio-

Grandense de Saneamento (CORSAN), que presta serviço relativo ao tratamento de água e saneamento 

básico e por empresa privada monopolista, sendo a RGE-Sul Distribuidora de Energia SA, que presta 

serviço de fornecimento de energia elétrica. 

Outros tipos de concessionárias são aquelas que participam do certame licitatório, mas que são 

grandes empresas e que não encontram concorrentes no município, como, por exemplo, as que fornecem 

serviços de telefonia móvel e telefonia fixa. Além dessas, foram excluídas as compras da Indústria de 

Material Bélico (IMBEL), por ser material exclusivo  que não possui concorrência, como peças de fuzil, 

entre outros materiais bélicos,  controlados e não  produzidos no mercado. Essas empresas que prestam 

serviços, se recolhessem o imposto sobre serviços de qualquer natureza ao município, seria importante 
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mantê-las no estudo, contudo, por força de legislação, elas são isentas desse imposto, o que torna inócua 

sua manutenção na referida análise (SANTA MARIA, 2001). Entretanto, foi mantida a taxa de 

iluminação pública, na forma da Constituição Federal de 1988, no seu art. 149-A: “Os Municípios e o 

Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço 

de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. Tal cobrança é feita, mensalmente, e 

repassada ao município (BRASIL, 1988, p. 51).  

 

Técnicas de Análise de Dados 

 

O período analisado abrangeu os anos de 2016 e 2017 para as notas de empenho emitidas por 

todas as Unidades Gestoras pertencentes ao Exército Brasileiro, no município de Santa Maria-RS, assim 

como todas as notas de empenho inscritas em restos a pagar não processadas, em 2017 e 2018. Como o 

trabalho foi realizado com a totalidade das notas de empenho, em todos os aspectos, não foi realizado 

trabalho com amostragens estatísticas, mas foi utilizada a estatística básica para a obtenção dos 

resultados e suas consequentes análises.  

Resumidamente, o passo inicial do presente trabalho foi a busca dos dados, no SIAFI, e o 

consequente preenchimento da planilha Excel elaborada, a fim de obter consolidação desses dados e 

agrupá-los de forma coerente com os objetivos. A partir dessa ação, esses dados serviram de matéria-

prima para as análises mais complexas acerca dos recursos recebidos, aproveitados e não aproveitados, 

assim como o que isso impactou para o município de Santa Maria-RS. 

A partir dos dados obtidos, a fim de determinar os impactos socioeconômicos no município, 

buscou-se criar algumas equações, principalmente sobre renda e emprego, conforme os quadros a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Equações sobre renda 

 

Renda 

Considerando o seguinte: 

PIB Total de Santa Maria-RS - 2016 (PIB Tot) = R$ 6.703.663.020,00. 

PIB per capita de Santa Maria-RS - 2016 (PIB/h) = R$ 24.173,98. 

População Total Estimada de Santa Maria-RS - 2016 (Pop) = 277.309 pessoas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

PIB Total de Santa Maria-RS - 2017 (PIB Tot) = R$ 7.152.148.860,00. 

PIB per capita de Santa Maria-RS - 2017 (PIB/h) = R$ 25.686,04. 

População Total Estimada de Santa Maria-RS - 2017 (Pop) = 278.445 pessoas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Recursos empenhados por empresas de Santa Maria-RS = α. 

Recursos empenhados por empresas de fora de Santa Maria-RS = β. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

O que os recursos que ingressaram no município, como créditos, aproveitados pelas empresas do município representam 

do PIB Total, em percentual (pois em montante é obtido pelo somatório, na coleta de dados) ? 

          x = α   x  100 

                 PIB Tot                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

O que os recursos ingressaram no município, como créditos, e que se evadiram do município representaria do PIB Total, 

em percentual (pois em montante é obtido pelo somatório, na coleta de dados) ? 
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          x = β   x  100 

                 PIB Tot 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Assim, poder-se-ia verificar qual o PIB Total Resultante (PIB Tot R) caso esses recursos não tivessem se evadido para 

empresas de fora do município, além do PIB per capita Resultante (PIB/h R): 

         PIB Tot R = PIB Tot + β 
 

         PIB/h R = PIB Tot R 

                               Pop 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Assim, poder-se-ia verificar qual o PIB Total Resultante (PIB Tot R) caso esses recursos não tivessem se evadido para 

empresas de fora do município, além do PIB per capita Resultante (PIB/h R): 
 

         PIB Tot R = PIB Tot + β 
        

         PIB/h R = PIB Tot R 

                               Pop 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

A partir daí, haveria a possiblidade de verificar qual a majoração (x) que seria resultante, tanto no PIB Total quanto no PIB 

per capita, que esses recursos permitiriam: 

         x = PIB Tot R  x  100 

                       PIB Tot 
      

         x = PIB/h R  x  100 

                       PIB/h 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme estudos do PIB do município de Santa Maria (IBGE, 2018) 

 

As equações descritas servem para, com base nos dados já consolidados de PIB, PIB per capita 

e população do município, identificar o que representou para Santa Maria os recursos que ingressaram 

nas UG do Exército Brasileiro, no período estudado, que ficaram em empresas do município e o que 

representou a perda daqueles recursos cujos empenhos foram emitidos para empresas de fora do 

município. A partir disso, obteve-se o que isso representou em termos de renda per capita e em termos 

de variação percentual. 

 

Limitações do Método 

 

A principal limitação desta abordagem é a análise excetuando-se os gastos relativos a pagamento 

de pessoal, que representam uma fatia maior do orçamento público e, por consequência, um maior valor 

real e percentual dos recursos egressos numa localidade e que certamente teriam o potencial alcance de 

gerar mais impactos.  

Cabe ressaltar, também, como limitação, o fato da análise ser feita apenas com os recursos 

egressos às UGE do Exército Brasileiro. Existem, no município, outros órgãos que recebem recursos 

consideráveis, como a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Base Aérea de Santa Maria 

(BASM), além de órgãos como a Polícia Federal, Receita Federal, entre outros. Porém, isso não é 

empecilho para que futuros estudos sejam realizados nesses diversos órgãos federais sediados no 

município e recebem recursos do orçamento público federal.  

Outra limitação observada é a linha de tempo para análise, de apenas dois anos. Apesar de haver 

uma extensa coleta de dados, devido à grande quantidade de empenhos executados em cada UGE e dos 

diversos aspectos a serem observados em cada empenho, o ideal seria que houvesse uma linha temporal 

  Variação percentual - PIB Total 

Variação percentual - PIB per capita 
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mais ampla e completa, o que pode ser executado em estudos futuros.  

Finalmente, outra limitação metodológica reside no objetivo do trabalho, que é o de verificar o 

que ocorre em relação aos recursos egressos por intermédio do orçamento público federal, estudo 

inexistente. Outros estudos futuros podem verificar qual o comportamento destes recursos e o porquê 

desse comportamento. Por exemplo, se houver uma verificação de perda de muito recurso pelo município 

para empresas cujo tipo seja muito presente na cidade, caberia buscar, dentro das empresas, tentar 

explicar esse comportamento. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Perfil Geral dos Empenhos Realizados 

 

O resultado final dos empenhos realizados por todas as organizações militares do Exército 

Brasileiro, sediados no município de Santa Maria, excluídos aqueles empenhos de monopólios estatais 

e privados, além dos que representam pagamento de pessoal, conforme delimitado, é demonstrado na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Resultado geral dos empenhos realizados pelas organizações militares do Exército Brasileiro 

sediados em Santa Maria-RS, nos anos de 2016 e 2017 

 

Ano 

Valor Bruto 

Empenhado 

(em R$) 

Retenções 

Federais 

(em R$) 

Retenções 

Municipais 

(em R$) 

Valor Líquido 

 

(em R$) 

2016 61.153.348,83 1.300.045,37 444.113,89 59.453.410,18 

2017 49.728.083,21 1.128.132,72 382.208,66 48.257.429,71 

Totais 110.881.432,04 2.428.178,09 826.322,55 107.710.839,89 

       Fonte: Elaborado pelos autores, extraído do SIAFI 

 

A tabela mostra que, nos dois anos analisados, o valor total de empenhos foi de R$ 

110.881.432,04, sendo que as retenções legais federais resultaram em R$ 2.428.178,09 e as retenções 

municipais resultaram em R$ 826.322,55. O valor líquido obtido foi de R$ 107.710.839,89. Esse último 

valor é o que interessa para o estudo, pois é o que vai ser injetado na economia do município, ou não. 

Em percentual, esses valores verificados representam o seguinte: 

   
Figura 2 - Resultado percentual dos empenhos realizados pelas organizações militares do Exército Brasileiro sediados em 

Santa Maria-RS, nos anos de 2016 e 2017 

  ,Fonte: Elaborado pelos autores, com base em extração do SIAFI 

97,15%

2,13% 0,72%

Retenções municipais

Valor líquido

Retenções federais
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A Figura 2 mostra que, de todos os empenhos feitos pelas organizações militares do Exército 

Brasileiro sediados em Santa Maria, 2,13% retornam à União, como forma de retenções de tributos 

federais; 0,72% entram diretamente nos cofres dos municípios em que são empenhados serviços; e 

97,15% entram nas economias onde são empenhados, por intermédio das empresas que negociam com 

essas organizações militares, por terem, previamente, ganhado itens nas respectivas licitações. 

Outra análise acerca dos empenhos, que será importante no decorrer do estudo, é sobre a situação 

de empenhos executados no mesmo ano e aqueles executados nos dois anos seguintes, ou não 

executados, por serem cancelados.  

 

Tabela 2 - Resultado geral dos empenhos executados e dos inscritos em restos a pagar não processados, nos 

anos de 2016 e 2017 

 

Situação dos empenhos Valor (em R$) 

Total dos empenhos liquidados no mesmo ano 65.619.139,49 

Total de empenhos liquidados nos próximos 2 anos  (RPNP) 40.497.437,61 

Total de empenhos cancelados nos próximos 2 anos  (RPNP) 1.594.262,79 

Total geral 107.710.839,89 

       Fonte: Elaborado pelos autores, extraído do SIAFI 

 

Observa-se que os empenhos feitos e executados no mesmo ano representam R$ 65.619.139,49; 

os que foram executados nos dois  anos seguintes, conforme a legislação prevê, resultam em R$ 

40.497.437,61; e os empenhos  cancelados nos  2 anos seguintes somam R$ 1.594.262,79. Em valores 

percentuais, isso representa o seguinte:  

 
        Figura 3 - Resultado percentual dos empenhos executados e cancelados, nos anos de 2016 e 2017 

        Fonte: Elaborado pelos autores, com base em extração do SIAFI 

 

Observa-se que 60,92% dos empenhos realizados foram liquidados (executados) no mesmo ano; 

37,60% são executados nos próximos 2 anos; ou seja, 98,52% dos empenhos são executados, e apenas 

1,48% dos empenhos são cancelados. 

 

Empenhos Emitidos para Santa Maria e para outros Municípios 

 

As organizações militares do Exército Brasileiro localizadas em Santa Maria-RS emitiram os seus 

empenhos, nos anos de 2016 e 2017, conforme a tabela a seguir: 

 

 

60,92%

37,60%

1,48% Empenhos executados (liquidados) 

no mesmo ano

Empenhos executados (liquidados) 

nos próximos 2 anos

Empenhos cancelados nos próximos 

2 anos
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Tabela 3 - Local de emissão dos empenhos 

Local de emissão dos empenhos Valor (em R$) 

Total dos empenhos emitidos para empresas de Santa Maria-RS 29.797.216,75 

Total dos empenhos emitidos para empresas de fora de Santa Maria-RS 77.913.623,14 

Total geral 107.710.839,89 
 

                Fonte: Elaborado pelos autores, extraído do SIAFI 

Constata-se que foi emitido um total de R$ 29.797.216,75 para empresas de Santa Maria e um 

total de R$ 77.913.623,14 para empresas de diversas outras cidades do país. 

Percentualmente, a situação desses empenhos é demonstrada na Figura a seguir: 

 

        Figura 4 - Resultado percentual do local da emissão dos empenhos 

        Fonte: Elaborado pelos autores, com base em extração do SIAFI. 

 

Observa-se, então, que 27,66% dos empenhos foram realizados para empresas de Santa Maria 

enquanto 72,34% dos empenhos foram emitidos para empresas de fora do município de Santa Maria. 

Isso quer dizer que, em termos de valores, aproximadamente um quarto dos empenhos foram emitidos 

para empresas de Santa Maria, enquanto que cerca de três quartos para empresas de fora do município. 

Seguindo-se a análise do que esses recursos representam para o município de Santa Maria-RS, é 

necessário que sejam excluídos os recursos que foram inscritos em restos a pagar e, posteriormente, 

cancelados. Esses recursos são considerados “perdidos”, ou “desperdiçados” pela administração pública 

e também para a economia, pois eles simplesmente deixam de existir. Nem o serviço ou produto é 

atendido, nem seu pagamento é efetuado e o recurso “evapora”. Assim sendo, é desejável que ele não 

seja contabilizado na análise. A sua exclusão dá-se conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - Local de emissão dos empenhos, com exclusão dos restos a pagar cancelados 

Local de emissão dos empenhos 
Valor bruto 

(em R$) 

Restos a pagar cancelados 

(em R$) 

Valor líquido 

(em R$) 

Total dos empenhos emitidos para 

empresas de Santa Maria-RS 
29.797.216,75 144.033,12 29.653.183,63 

Total dos empenhos emitidos para 

empresas de fora de Santa Maria-RS 
77.913.623,14 1.450.229,67 76.463.393,47 

Valores totais 107.710.839,89 1.594.262,79 106.116.577,10 

           Fonte: Elaborado pelos autores, extraído do SIAFI 

 

Excluídos, então, do valor bruto explanado na Tabela 4, os restos a pagar cancelados que foram 

da ordem de R$ 144.033,12, relativos aos empenhos emitidos para empresas de Santa Maria, chega-se 

27,66%

72,34%

Empenhos emitidos para empresas 

de fora de Santa Maria-RS
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ao valor líquido de R$ 29.653.183,63; assim como, extraindo-se os R$ 1.450.229,67 dos restos a pagar 

cancelados de empenhos emitidos para empresas de fora de Santa Maria, obtém-se um valor líquido de 

R$ 76.463.393,47. Esses recursos líquidos, que representam R$ 106.116.577,10 - são os que foram 

utilizados para a sequência do estudo de impacto na economia, tendo em vista que foram os que entraram 

ou deixaram de entrar na economia do município.  

 

          Figura 5 - Empenhos totais emitidos versus Restos a pagar cancelados 

          Fonte: Elaborado pelos autores, com base em extração do SIAFI 

 

Utilizando-se as equações definidas anteriormente, pode-se traçar um paralelo acerca dos 

possíveis impactos econômicos, em se tratando de PIB, que esses recursos que entraram ou saíram do 

município representaram ou representariam. Então, obtém-se: 

Recursos que foram empenhados para empresas de Santa Maria-RS:  

                  x = α   x  100                                                                                                  (1) 

           PIB Tot 

 

Onde: 

PIB Total de Santa Maria-RS 2016 (PIB Tot) = R$ 6.703.663.020,00. 

PIB Total de Santa Maria-RS 2017 (PIB Tot) = R$ 7.152.148.860,00. 

Recursos empenhados para empresas de Santa Maria-RS (2016) = α1 = R$ 18.477.753,44. 

Recursos empenhados para empresas de Santa Maria-RS (2017) = α2 = R$ 11.175.071,22. 

 

Quadro 2 - Equações sobre renda - Empenhos no município de Santa Maria 

 

x1 = R$ 18.477.753,44 x 100 = 0,276% 

                     6.703.663.020,00 

Verifica-se que o recurso  empenhado para empresas de Santa 

Maria, pelas organizações militares do Exército Brasileiro 

sediadas no município, representou 0,276% (zero vírgula 

duzentos e setenta e seis por cento) do PIB do município, no ano 

de 2016. 

 

x2 = R$ 11.175.071,22 x 100 = 0,156% 

                     7.152.148.860,00 

Verifica-se que o recurso empenhado para empresas de Santa 

Maria, pelas organizações militares do Exército Brasileiro 

sediadas no município, representou 0,156% (zero vírgula cento 

e cinquenta e seis por cento) do PIB do município, no ano de 

2017. 

 

 

 

xTot = (R$ 18.477.753,44 + R$ 11.175.071,22) x 100 = 0,214% 

(6.703.663.020,00 + 7.152.148.860,00) 

Nos dois anos analisados, somando-se os 

valores totais dos dois PIBs e somando-se os 

dois valores que ingressaram para empresas de 

Santa Maria, observa-se que, no período 

estudado, o recurso que foi empenhado para 

98,52%

1,48%

Empenhos totais emitidos e executados

Empenhos totais emitidos e cancelados

1
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empresas de Santa Maria, pelas organizações 

militares do Exército Brasileiro sediadas no 

município, representou 0,214% (zero vírgula 

duzentos e quatorze por cento) do PIB do 

município. 

          Fonte: Elaborado pelos autores, extraído do SIAFI e PIB do município de Santa Maria (IBGE, 2018) 

 

 

O PIB per capita de Santa Maria (PIB/h), em 2016, foi de R$ 24.173,98. Assim, pode-se inferir 

que, tendo a participação desses empenhos para o município representado 0,276%, eles resultaram em 

R$ 66,72 por habitante. Com a mesma análise relativa ao PIB per capita, em 2017, em que o percentual 

de participação resultou em 0,156% sobre R$ 25.686,04 - obteve-se R$ 40,07 por habitante. Como 

resultado total, nos dois anos estudados, busca-se a soma da renda per capita, que foi de R$ 49.860,02 - 

obtendo-se a soma do que representou essa participação per capita, que foi de R$ 106,79 por habitante. 

Recursos que foram empenhados para empresas de fora de Santa Maria-RS:  

 

                                                                                                (2) 

 

 

 

Onde: 

PIB Total de Santa Maria-RS 2016 (PIB Tot) = R$ 6.703.663.020,00. 

PIB Total de Santa Maria-RS 2017 (PIB Tot) = R$ 7.152.148.860,00. 

Recursos empenhados por empresas de fora de Santa Maria-RS (2016) = β1 = R$ 40.086.759,74. 

Recursos empenhados por empresas de fora de Santa Maria-RS (2017) = β2 = R$ 36.376.992,70.  

 

Quadro 3 - Equações sobre renda – Empenhos fora do município de Santa Maria 

 

x1 = R$ 40.086.759,74 x 100 = 0,598% 

                     6.703.663.020,00 

Verifica-se que o recurso  empenhado para empresas de fora de 

Santa Maria, pelas organizações militares do Exército Brasileiro 

sediadas no município, equivaleu a 0,598% (zero vírgula 

quinhentos e noventa e oito por cento) do PIB do município, no 

ano de 2016. 

 

x2 = R$ 36.376.992,70 x 100 = 0,509% 

                     7.152.148.860,00 

Verifica-se que o recurso  empenhado para empresas de fora de 

Santa Maria-RS, pelas organizações militares do Exército 

Brasileiro sediadas no município, representou cerca de 0,509% 

do PIB do município, no ano de 2017. 

 

xTot = (R$ 40.086.759,74 + R$ 36.376.992,70) x 100 = 0,552% 

(R$ 6.703.663.020,00 + R$ 7.152.148.860,00) 

 

Nos dois anos analisados, somando-se os 

valores totais dos dois PIBs e somando-se os 

dois valores que ingressaram para empresas de 

Santa Maria, observa-se que, no período 

estudado, o recurso  empenhado para empresas 

de fora de Santa Maria, pelas organizações 

militares do Exército Brasileiro sediadas no 

município, representou 0,552% (zero vírgula 

quinhentos e vinte e dois por cento) do PIB do 

município, ou seja, mais de meio por cento do 

PIB, anualmente. 

    Fonte: Elaborado pelo autor, extraído do SIAFI e PIB do município de Santa Maria (IBGE, 2018) 

 
 

x = β   x  100                                                                                                                      

PIB   Tot 
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Hipoteticamente, pode-se verificar quais os efeitos aproximados para o município caso esses 

recursos todos permanecessem em Santa Maria:  PIB Tot R = PIB Tot + β         

 

Para 2016:  R$ 6.703.663.020,00 + R$ 40.086.759,74 = R$ 6.743.749.779,74. 

Para 2017:  R$ 7.152.148.860,00 + R$ 36.376.992,70 = R$ 7.188.525.852,70. 

 

Quadro 4 - Equações sobre renda - Renda per capita caso recursos ficassem no município 

PIB/h R = PIB Tot R 

                                             Pop 

 

Para 2016:     R$ 6.743.749.779,74 = R$ 24.318,54 

                                         277.309 
 

Pelo valor obtido acima, observa-se que a renda per capita, em 

2016, poderia ser de R$ 24.318,54 - ante os R$ 24.173,98 

realmente apurados. Isso representaria R$ 144,56 a mais, por 

habitante. 
 

Para 2017:     R$ 7.188.525.852,70 = R$ 25.816,68 

                                         278.445 
 

Pelo valor obtido anteriormente, observa-se que a renda per 

capita, em 2017, poderia ser de R$ 25.816,68 - ante os R$ 

25.686,04 realmente apurados. Isso representaria R$ 130,64 a 

mais, por habitante. 

Para a verificação total do período estudado, somando-se os dois resultados, poder-se-ia dizer que, em 2016 e 2017, 

caso esses recursos todos fossem empenhados para empresas de Santa Maria, em vez de terem sido empenhados para 

empresas de fora do município, cada habitante de Santa Maria-RS teria uma renda a maior de R$ 275,20. 

    Fonte: Elaborado pelo autor, extraído do SIAFI e PIB do município de Santa Maria (IBGE, 2018). 

 

A partir disso, é possível verificar quais as variações percentuais que resultariam dessa situação 

hipotética. Ter-se-ia então: 

 

Quadro 5 - Equações sobre renda – Variação percentual PIB Total 

 

x1 = PIB Tot R  x  100 

      PIB Tot 

 

 

 

 

Para 2016:      R$ 6.743.749.779,74 x 100 = 100,598% 

                                    R$ 6.703.663.020,00 

 

 

Para 2017:     R$ 7.188.525.852,70 x 100 = 100,509% 

                                   R$ 7.152.148.860,00 

 

x2 = PIB/h R  x  100 

       PIB/h 

 

 

 

 

Para 2016:     R$ 24.318,54 x 100 = 100,598% 

                                         R$ 24.173,98 

 

 

Para 2017:     R$ 25.816,68 x 100 = 100,509% 

                                         R$ 25.686,04 

 

Esses valores confirmam os cálculos já demonstrados no início desta parte do estudo. Corrobora-se, assim, a evolução 

para números totais, pois as variações são idênticas por habitante. Dessa forma, as rendas per capita evoluíram 

0,598%, em 2016; e 0,509%, em 2017. Ou seja, caso esses recursos tivessem sido empenhados para empresas de 

Santa Maria-RS, as rendas por habitante do município seriam maiores nos percentuais acima descritos. 

    Fonte: Elaborado pelos autores, extraído do SIAFI e PIB do município de Santa Maria (IBGE, 2018) 

 Os quadros demonstram o que equivaleram para a economia do município os recursos 

empenhados para empresas de Santa Maria, bem como o que representaram os recursos que daqui se 

evadiram para outros municípios e o que isso representou para a renda per capita dos santa-marienses. 

x1 = variação percentual - PIB Total 

x2 = variação percentual - PIB per capita 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que muitos recursos que poderiam ser empenhados e ficarem no município de 

Santa Maria-RS acabam por se evadir daqui. Aproximadamente um quarto dos recursos empenhados 

ocorrem para empresas do município, enquanto que três quartos são empenhados para empresas de 

outros municípios. E isso ocorre em atividades econômicas que são presentes na cidade, pois há 

comercialização entre empresas daqui e, em alguns casos, empresas de municípios distantes acabam por 

realizar essas negociações. Vale lembrar que, no período analisado, apurou-se que esses recursos que 

ingressaram e foram aqui empenhados representaram, sozinhos, em média, anualmente, 0,214% do PIB 

do município, enquanto o que os recursos que se evadiram representaram, anualmente, em média 0,552% 

do PIB, o que são valores bem consideráveis. 

Um exemplo disso é a própria compra de gêneros alimentícios, que representa volume expressivo 

desse total de compras. Santa Maria possui empresas que vendem gêneros alimentícios às organizações 

militares, mas empresas de Cruz Alta-RS e Uruguaiana-RS, por exemplo, também realizam vendas bem 

expressivas para essas organizações militares do Exército Brasileiro, aqui sediadas. O mesmo ocorre 

com materiais de expediente, em que existem diversas empresas no município que podem realizar essas 

vendas, mas novamente empresas de Uruguaiana-RS, de Porto Alegre-RS, por exemplo, e até mesmo 

algumas de fora do estado do Rio Grande do Sul acabam realizando essas vendas. 

Obviamente, as compras realizadas pelas organizações militares não são definidas pelo gestor, 

no momento em que devem ser realizadas. Existe um procedimento prévio e imposto pela Lei, que é a 

licitação. O gestor somente pode realizar a compra dos itens necessários de empresas que obtiveram 

êxito e ganharam o processo licitatório. Assim, não está se propondo aqui alguma forma de 

favorecimento no momento das licitações, ou mesmo o desrespeito ao resultado desse procedimento 

legal e prévio. Porém, observa-se que uma empresa sediada no município teria melhores condições de 

concorrer do que empresas que teriam um custo logístico mais elevado, principalmente o de transporte 

do material.  

O objetivo deste trabalho não foi o de identificar o porquê de as empresas de Santa Maria-RS 

não concorrerem em licitações ou por que, se concorrerem, não conseguirem lograr êxito numa situação 

que, a priori, soa muito favorável. O objetivo, que foi alcançado, é identificar o perfil e o destino desses 

recursos que ingressam no município e grande parte daqui se evade, pois não havia estudo similar nesse 

sentido.  

Notadamente, este estudo reportou-se unicamente aos recursos federais oriundos a título de 

outros custeios e capital (OCC) para organizações militares do Exército Brasileiro, sediados no 

município de Santa Maria, no período de 2016 e 2017. Nesse sentido, uma limitação deste trabalho está 

relacionada ao fato de o município possuir diversos outros órgãos federais que poderiam ser incluídos 

na análise, como a Base Aérea de Santa Maria (BASM), agências da Receita Federal, da Polícia Federal, 
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da Polícia Rodoviária Federal, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que possuem um 

orçamento bem mais vultoso, entre outros. No plano Estadual, poderiam ser incluídos órgãos como a 

Brigada Militar do RS e as Escolas Estaduais aqui sediadas, além de outros órgãos estaduais.  

Outra limitação do estudo deve-se ao fato das análises serem feitas apenas dos recursos OCC, ou 

seja, os recursos oriundos de pagamento de pessoal desses órgãos poderiam ser estudados a fim de se 

identificar os impactos socioeconômicos desses no município.  

Nesse sentido, sugere-se, para pesquisas futuras, análises com acuidade do comportamento dos 

recursos de outros órgãos, visando, dessa forma, a um planejamento de ações e buscando a melhor 

alocação e aproveitamento de recursos, o que terá impacto no desenvolvimento econômico e social de 

Santa Maria. 
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