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Grande Área de Conhecimento do CNPq: Ciências Sociais Aplicadas

Área Temática Principal: Educação

Área Temática Secundária: Trabalho

Linha de Extensão: Gestão pública
 

Parcerias Internas
 

Parcerias Externas
 

3 - Descrição

Resumo: 

1.	RESUMO
Trata-se de projeto de criação de um Observatório que tem como 
propósito exercer o papel de mediação entre a academia e gestor 
público através do  estudo, a pesquisa, o desenvolvimento e 
aprimoramento técnico voltado para a gestão e contabilidade pública, 
aplicado aos municípios do Estado do Rio de Janeiro.
A criação de um Observatório objetiva  estudar  e gerar conhecimento 
sobre os municípios do Estado do Rio de Janeiro, sob os aspectos 
contábil, financeiro, fiscal, accountability e de controle social, e dessa 
forma promover a transferência do conhecimento produzido na 
academia à sociedade através do desenvolvimento de pesquisas, 
relatórios, treinamento, capacitação e consultorias realizadas junto aos 
municípios.
O Observatório utilizará como ferramenta  para realização da  
pesquisa, coleta, consolidação e análise,  um Banco de Dados criado e 
gerenciado pelo próprio Observatório, constituído de itens relativos ao:
•	Perfil do município;
•	Itens relativos à observância da Lei de Acesso à Informação e 
Transparência (LC 131/2009; LC 101/2000; Lei 12.527/2011)  
•	Dados Contábeis, financeiros e  Fiscal;
•	Accountability  e
•	Controle Social
Além de exercer o papel de interface entre a academia e a gestão 
pública municipal, o Observatório pretende atuar no sentido de apurar 
as necessidades e desenvolver soluções nas áreas de contabilidade 
pública e gerencial, do Estado do Rio de Janeiro subsidiando o 
processo decisório do gestor público.

Palavra-Chave 1: Observatório

Palavra-Chave 2: Gestão pública

Palavra-Chave 3: informação

Introdução: A administração pública vem demandando continuamente a realização 
de estudos e pesquisas referentes à contabilidade pública e gerencial, 
voltadas para utilização prática na gestão, face à crescente situação de 
crise fiscal pela qual tem passado todos seus entes em todas as esferas 
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de governo, em particular o Estado do Rio de Janeiro.
Percebe-se a necessidade de criação de um organismo que tenha como 
finalidade a realização de estudos aplicados aos municípios do Estado 
do Rio de Janeiro, que realize o monitoramento constante dos tópicos 
gerenciais referentes à gestão pública municipal e contribua com 
soluções direcionadas para o seu desenvolvimento  sob os vários 
aspectos  que compõem uma gestão  pautada na economicidade,  
eficiência e qualidade do gasto público. 
Nesse contexto, a Faculdade de Administração e Finanças - FAF tem 
consciência de poder contribuir para a busca de soluções e promoção 
do aprimoramento da gestão pública através do Observatório de 
Gestão e Contabilidade Pública,  com foco e ação voltada para os 
municípios do Rio de Janeiro, tendo como desenvolvedores 
acadêmicos, técnicos e pesquisadores com expertise na área 
governamental.
Quanto à estrutura conceitual, o  Observatório está apoiado em três 
pontos :
•	Monitoramento -  por meio de Banco de Dados dos Municípios do 
estado do Rio de Janeiro  baseando-se em dados contábeis e de itens 
de natureza sócio-econômico;
•	Sistema de Apoio ao processo decisório -  utilizando-se dos preceitos 
e aplicação da contabilidade e controle gerencial e critérios de 
avaliação de desempenho; desenvolvimento e capacitação de recursos 
humanos;
•	Informação gerencial -  para tomada de decisões.

Justificativa: O Observatório pretende suprir a necessidade da existência de um 
organismo de interface entre a academia e o gestor público,  que  
concentre e forneça informações sobre a realidade financeira e fiscal 
dos municípios do estado do Rio de Janeiro.   Pretende também servir 
como fornecedor de informações gerenciais para tomada de decisões, 
avaliação de viabilidade de projetos, como também  para o 
desenvolvimento de pesquisas na área governamental aplicada aos 
municípios do  Estado do Rio de Janeiro.
Justifica-se sua criação porque muitos são os dados encontrados em 
diversos sites oficiais do  Governo, entre eles podemos citar: o 
Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
os sites dos próprios Municípios, entre outros.  No entanto, esses 
dados estão dispersos e precisam ser concentrados num só ambiente 
para servir de gerador de informações, as quais serão utilizadas em 
estudos individuais e comparativos entre os Municípios.
A relevância do Projeto consiste no objetivo de ser uma unidade de 
desenvolvimento de estudos voltados para a análise, discussão e 
geração de ideias voltadas para resolução de problemas relacionados 
aos municípios do Estado do Estado do Rio de Janeiro.
O diferencial da criação do Observatório no âmbito da Faculdade de 
Administração e Finanças – FAF, consiste no fato da FAF já ser um 
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gerador de estudos na área governamental, tendo em vista sua 
atribuição tanto na graduação quanto no Mestrado em Ciências 
Contábeis, o qual já formou diversos profissionais que atuam no setor 
público e gerado pesquisas relevantes na área pública.

Objetivo geral: 

Fornecer subsídios aos gestores dos municípios do Rio de Janeiro, 
referentes à situação contábil, financeira e fiscal, por meio de 
monitoramento, coleta, processamento, análise e fornecimento de 
informações estratégicas que possibilitem antecipar tendências e 
fornecer instrumentos para o desenvolvimento de políticas públicas. 
Realizar estudos, pesquisas e fornecer informações gerenciais para 
tomada de decisões,  realizando análises nos municípios tanto  
individuais  quanto comparativas aplicada

Objetivos específicos:

•	Criação de um Banco de Dados – Circuito Rio, baseando-se em dados 
contábeis e outros de natureza sócio-econômico, com o objetivo de 
coletar, analisar e fornecer informações para tomada de decisões dos 
gestores municipais;
•	Elaboração de um sistema de apoio à decisão sobre alocação de 
recursos públicos, tendo por base a contabilidade gerencial;
•	Monitoramento, diagnóstico e fornecimento de informações 
gerenciais para subsidiar a decisão sobre a alocação mais eficiente do 
gasto público;
•	Desenvolvimento de metodologia e elaboração de indicadores de 
desempenho para avaliação de projetos e  gestão de recursos;
•	Capacitação de técnicos e gestores  públicos envolvidos nos 
processos de tomada de decisões, através da oferta  de cursos voltados 
para  seu desenvolvimento,  de acordo com as demandas municipais
•	Fornecer padrão de dados e informações de Planejamento, Controle e 
Desempenho; 
•	Prestação de  consultoria técnica.

Metodologia e Avaliação: 

A Metodologia utilizada será a utilização de um Banco de Dados 
contendo informações sobre os municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, coletadas em diversos sites governamentais e nos sites oficiais 
dos municípios.
Esses dados  serão compilados e analisados sob os aspectos de 
situação contábil, financeira, fiscal, accountability e controle social.  
Servirão de base para a produção de relatórios estudos e pesquisas, 
apoio à propostas de ações voltadas para  oportunidade de melhorias 
na gestão municipal, realização de cursos de desenvolvimento e 
aprimoramento de gestores e tomadores de decisão ou por demanda do 
próprio município interessado.
A avaliação será realizada continuamente, através do 
acompanhamento e apuração do impacto observado nas ações 
realizadas junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Tem Relação com ensino? Sim
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Tem Relação com pesquisa? Sim

Relação ensino, pesquisa e extensão: 

O Observatório será o campo de estudos e realização de pesquisas de 
professores e  alunos da graduação e mestrado.
Conceitualmente, a criação do Observatório visa o intercâmbio de 
informações entre os diversos agentes da Academia e o objeto de 
estudo, no caso, os municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Espera-se que a vivência nas atividades do Observatório levem os 
alunos da Graduação e Mestrado a desenvolverem trabalhos nas áreas 
de pesquisa e extensão.

Referências bibliográficas: 

TRZECIAK, Dorzeli S. Modelo de observatório para arranjos 
produtivos locais. 2009. 236 f. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública de acordo com 
as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público 
(IPSAS/IFAC/CFC) – 3º ed. – São Paulo: Atlas, 2013
KAPLAN, Robert S.; COOPER, Robin. Custo & Desempenho. São 
Paulo: Futura, 1998
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: Um enfoque 
administrativo 8. ed.  São Paulo: Atlas, 2009

 

4 - Plano de Trabalho : 2019  "NÃO EXISTE"

 

5 - Relatório de Atividade : 2019  "NÃO EXISTE"

 

6 - Plano de Trabalho : 2020

Resultados esperados: 

Espera-se que as ações desenvolvidas no Observatório promovam o 
desenvolvimento e aprimoramento da gestão pública municipal, levando 
aos municípios propostas técnicas, treinamento e sugestões de melhoria 
pautada em estudos técnicos e científicos realizados por estudantes, 
professores, pesquisadores e profissionais da área governamental.

Cronograma de Atividades: O Cronograma refere-se à criação do Banco de Dados dos Municípios do 
Estado do  Rio de Janeiro. As atividades de análise e geração de 
informações serão contínuas e de acordo com os estudos, pesquisas e 
atendimentos de demandas recebidas.
1º mês
Estudo da Lei de Transparência, LRF
Levantamento dos itens que comporão o Banco de Dados
Confecção da planilha em Excel , base do banco de Dados
Pesquisa dos sites de contém dados abertos confiáveis para utilização no 
Banco de Dados
Elaboração de um Roteiro para preenchimento da planilha, contando os 
sites utilizados para consulta e a metodologia utilizada.
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2º mês
Levantamento dos participantes/pesquisadores 
Treinamento dos pesquisadores
Distribuição das Regiões geográficas  aos pesquisadores para 
preenchimento das planilhas
3º ao 5º mês
Coleta de Dados e preenchimento das Planilhas
Recebimento das Planilhas  preenchidas
6º e 7º mês
Verificação de Inconsistências e Revisão
Validação
Consolidação

 

7 - Demanda de Bolsa de Extensão
Nº de bolsas solicitadas: 3

Plano de Atividades do(s) Bolsistas(s): 

As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão 
inicialmente, o procedimento de pesquisas nos sites que contém 
dados abertos confiáveis para utilização no Banco de Dados, 
com a consequente coleta de Dados e preenchimento das 
planilhas em Excel.
Os bolsistas também participarão da análise dos dados e 
confecção dos relatórios informacionais, sob a supervisão  do 
corpo técnico.
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