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RESUMO 

 

No período compreendido entre os exercícios financeiros de 2016 e 2019, o 

Ministério da Defesa teve um incremento orçamentário na ordem de 35,26%, o que 

corresponde ao montante aproximado de R$ 22,2 bilhões. Como consequência deste 

acréscimo de recursos descentralizados, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção – 

8º BEC, organização militar do Exército Brasileiro, sediada na cidade de Santarém, 

PA, foi contemplado com um volume de recursos maior a cada ano o que, de alguma 

forma, ocasionou um aumento significativo no quantitativo de notas de empenho que 

foram indicadas, ao término dos anos de 2016 a 2019, para inscrição em restos a 

pagar. Com o objetivo de analisar os motivos que ensejaram, tanto na indicação de 

recursos num dado exercício financeiro, quanto nos seus cancelamentos nos anos 

posteriores, foi realizado um detalhamento orçamentário dos recursos que o batalhão 

recebeu, distinguindo-os entre os destinados às atividades de apoio e os destinados às 

operações de engenharia. De posse destas informações, foi possível concluir que este 

fenômeno, cada vez mais crescente, de indicação de recursos para inscrição em restos 

a pagar ao término do exercício não é uma decisão discricionária do ordenador de 

despesas e sim fruto da política orçamentária de nosso país. No que tange ao 

cancelamento destes recursos, ficou constatada que suas causas poderiam ser evitadas, 

em sua maioria, pela adoção de ações mitigadoras de riscos à execução orçamentária. 

 

Palavras-chave: Orçamento Público. Restos a pagar. Exército Brasileiro.de 

ABSTRACT 

 

In the period between the 2016 and 2019 financial years, the Ministry of Defense had a 

budget increase of 35.26%, which corresponds to an approximate amount of R $ 22.2 

billion. As a consequence of this increase in decentralized resources, the 8th 

Construction Engineering Battalion - 8th BEC, a military organization of the Brazilian 

Army, based in the city of Santarém, PA, was granted a larger volume of resources each 

year, which, in some way , caused a significant increase in the number of commitment 

notes that were indicated, at the end of the years 2016 to 2019, for registration in unpaid 

leftovers. In order to analyze the reasons that gave rise, both in the indication of 

resources in a given financial year, and in their cancellations in the following years, a 

budgetary detailing of the resources that the battalion received was carried out, 

distinguishing them among those destined to support activities and those intended for 

engineering operations. With this information in mind, it was possible to conclude that 

this phenomenon, which is increasingly increasing, of the indication of resources for the 

registration of remains to be paid at the end of the year is not a discretionary decision by 

the originator of expenses, but is the result of our country's budgetary policy. With 

regard to the cancellation of these resources, it was found that their causes could be 

avoided, mostly, by adopting risk mitigating actions for budgetary execution. 

 

Keywords: Public budget. Remains payable. Brazilian army



1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como 

objetivo apresentar ao leitor uma 

análise acerca dos motivos que 

resultaram no grande volume de 

recursos inscritos em restos a pagar no 

final dos exercícios de 2016, 2017, 

2018 e 2019 pelo 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção que vieram 

a ser cancelados nos exercícios 

financeiros seguintes as suas 

inscrições, bem como as 

consequências destes cancelamentos 

para a OM. 

Tem-se ainda como propósito, 

uma proposta de ações que possam 

reduzir tais cancelamentos e, assim, 

contribuir com uma maior execução 

financeira os recursos descentralizados 

para o 8º BEC. 

A fim de possibilitar a 

determinação das causas da inscrição e 

cancelamento de parte dos recursos 

recebidos pela OM, este estudo 

considerou tanto os recursos destinados 

à vida vegetativa da Organização 

Militar (atividade-meio), quanto os 

recursos empregados nas obras sob a 

responsabilidade do batalhão (atividade 

fim). 

Para tanto, serão demonstrados 

quais foram os motivos ensejadores, 

tanto da inscrição das notas de empenho 

em restos a pagar ao término dos 

exercícios financeiros de 2016 a 2019, 

bem como do cancelamento de parte 

destas notas de empenho que foram 

inscritas em restos a pagar nos 

exercícios seguintes. 

Cabe externar que os motivos 

que culminaram na inscrição e 

cancelamento de recursos 

descentralizados para o batalhão foram 

obtidos por meio de pesquisa nos 

sistemas disponíveis aos agentes da 

administração pública do Exército 

Brasileiro, em especial, o Sistema 

Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI). 

De forma complementar e de 

maneira a ambientar o leitor ao assunto, 

utilizou-se a revisão literária sobre o 

tema, expondo os princípios norteadores 

do orçamento público e como são 

realizados os estágios da despesa 

pública. 

Ao final, o presente trabalho 

demonstrará o resultado da análise dos 

fatores que resultaram na incrição em 

restos a pagar de parte dos recursos 

recebidos durante os exercícios de 2016 

a 2019, cancelamento de uma parcela 

destes restos a pagar, evidenciando 

algumas possibilidades de redução, dos 

cancelamentos dos recursos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Prelinarmente, é importante 

destacar que para que haja a indicação, 

ao término do exercício financeiro, de 

recursos recebidos durante o ano, torna-

se necessária a explanação da doutrina 

que norteia o tema. 

De igual modo, surge a 

necessidade de aprofundar algumas 

definições previstas em diplomas legais 

relacionados ao tema proposto. 

 

2.1 Orçamento Público 

Sobre este tópico inicial, há o 

entendimento que orçamento público é 

uma ferramenta fundamental para a 

condução das ações de governo 

indispensáveis à disponibilização de 

serviços públicos de qualidade aos 

contribuintes. 

É o que se extrai do publicado 

no Portal da Transparência do Governo 

Federal: 

“Orçamento público é o 

instrumento utilizado pelo 

Governo Federal para planejar 

a utilização do dinheiro 

arrecadado com os tributos 



(impostos, taxas, contribuições 

de melhoria, entre outros). Esse 

planejamento é essencial para 

oferecer serviços públicos 

adequados, além de especificar 

gastos e investimentos que 

foram priorizados pelos 

poderes”. 

A título de complemento, o 

Portal da Transparência do Governo 

Federal é um canal pelo qual o 

contribuinte pode acompanhar o 

emprego dos recursos federais 

arrecadados com impostos para o 

fornecimento de serviços públicos à 

população, além de se informar sobre 

outros assuntos relacionados à 

Administração Pública Federal. 

Considerando-se as diversas 

etapas envolvidas para a elaboração do 

orçamento público, como as definições 

das áreas onde os recursos serão 

aplicados, não cabe somente aos 

integrantes do poder executivo 

deliberarem sobre o orçamento público. 

É um trabalho realizado em conjunto 

com o poder legislativo, onde o 

primeiro propõe e o segundo aprova. 

É o que nos ensina Baleeiro 

(1998, p. 27), ao definir que: 

 

“orçamento público é o ato pelo 

qual o Poder Executivo prevê e 

o Poder Legislativo lhe 

autoriza, por certo período de 

tempo, a execução das despesas 

destinadas ao funcionamento 

dos serviços públicos e outros 

fins adotados pela política 

econômica ou geral do país, 

assim como a arrecadação das 

receitas já criadas em lei 

 

2.1.1 Instrumentos do Orçamento 

Público 

Atendo-se à atribuição precípua 

dos integrantes do executivo, no que 

tange ao processo legal de planejamento 

e execução do orçamento público, a 

Carta Magna de 1988, em seu artigo 

165, destaca quais são as leis que, por 

iniciativa do poder executivo, 

concretizam o sistema orçamentário: 

 

“Art. 165: Leis de iniciativa do 

Poder Executivo estabelecerão:  

I - o plano plurianual;  

II - as diretrizes orçamentárias;  

III - os orçamentos anuais” 

 

Os projetos de lei referentes a 

cada um destes três instrumentos são 

submetidos à apreciação das duas casas 

do Congresso Nacional (Câmara dos 

Deputados e Senado Federal), mais 

especificamente, a uma comissão mista 

permanente formada por Deputados e 

Senadores. 

É o que dita o Artigo 166 da 

Constituição Federal do Brasil de 1.988: 

 

“Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento 

anual e aos créditos adicionais 

serão apreciados pelas duas 

Casas do Congresso Nacional, 

na forma do regimento comum. 

§ 1º Caberá a uma Comissão 

mista permanente de Senadores 

e Deputados: 

I - examinar e emitir parecer 

sobre os projetos referidos neste 

artigo e sobre as contas 

apresentadas anualmente pelo 

Presidente da República; 

II - examinar e emitir parecer 

sobre os planos e programas 

nacionais, regionais e setoriais 

previstos nesta Constituição e 

exercer o acompanhamento e a 

fiscalização orçamentária, sem 

prejuízo da atuação das demais 

comissões do Congresso 

Nacional e de suas Casas, 



criadas de acordo com o art. 

58.” 

De maneira detalhada, cada lei 

possui uma finalidade específica. 

 

2.1.1.1 Plano Plurianual (PPA) 

De acordo com Albuquerque, 

Medeiros e Feijó (2008), o Plano 

Plurianual é o instrumento legal de 

planejamento de maior alcance temporal 

no estabelecimento de prioridades e no 

direcionamento das ações do governo. 

Este importante instrumento estabelece 

ainda para a Administração Pública, de 

forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas que orientarão a 

aplicação dos recursos públicos para um 

período de quatro anos. 

Outra informação importante 

acerca desta Lei é a encontrada no sítio 

oficial da Câmara dos Deputados 

Federais do Brasil: 

 

“O projeto de lei do PPA é 

encaminhado pelo Executivo ao 

Congresso até 31 de agosto do 

primeiro ano de cada governo, 

mas só começa a valer no ano 

seguinte. Dessa forma, sua 

vigência vai até o final do 

primeiro ano do próximo 

governo. O motivo dessa 

estratégia é promover a 

continuidade administrativa”. 

 

2.1.1.2 Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) 

Segundo a Constituição Federal, 

em seu Artigo 165, § 2º, a LDO abarca 

as metas e prioridades da Administração 

Pública Federal, incluindo as despesas 

de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da 

Lei Orçamentária Anual, disporá sobre 

alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de 

fomento. 

A partir do contido na 

Constituição Federal, é manifesto que a 

LDO estabelece as metas e prioridades 

da administração pública para o ano 

seguinte ao da sua elaboração, definindo 

ainda onde os recursos poderão ser 

alocados prioritariamente, o que 

possibilita por em prática as diretrizes, 

objetivos e metas instituídas pelo PPA. 

Como resultado prático, 

percebe-se que a LDO assume papel de 

elevada importância ao vincular o Plano 

Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. 

Sobre isto, discorrem 

Albuquerque, Medeiros e Feijó (2008): 

 

“ A LDO é o elo entre o Plano 

Plurianual – PPA, que funciona 

como um plano de Governo, e a 

Lei Orçamentária Anual – LOA, 

instrumento de viabilização da 

execução dos programas 

governamentais”. 

 

2.1.1.2 Lei Orçamentária Anual 

(LOA) 

É por meio da Lei Orçamentária 

Anual que o orçamento é efetivado, 

consistindo no instrumento onde o 

governo estima as receitas que espera 

arrecadar ao longo do ano seguinte e 

fixa as despesas a serem realizados 

com tais recursos. Esta lei deve ser 

elaborada em concordância com as 

diretrizes, objetivos e metas do PPA, 

as diretrizes e prioridades constantes 

na LDO, os dispositivos 

constitucionais e os princípios 

orçamentários que regem o sistema 

orçamentário brasileiro. 

Nesse ponto de vista, 

Giacomoni (2007, p. 32), explana esta 

relevante característa da LOA da 

seguinte forma: 

“Por determinação das normas 

emanadas da Constituição 



Federal de 1988 e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal de 

2000 e tendo como referência o 

processo de planejamento, o 

projeto de lei orçamentária 

anual, previsto no inciso III do 

art. 165 da Constituição 

Federal, deverá ser elaborado 

de forma compatível com o 

plano plurianual e com a LDO, 

e sem prejuízo dos 

demonstrativos definidos pela 

Lei nº 4.320, de 1964”. 

 

2.1.1.2.1 Princípios Orçamentários 

Os princípios orçamentários 

podem ser entendidos como regras 

indispensáveis que norteiam a execução 

do orçamento público.  

São um conjunto de premissas 

que devem ser observadas durante cada 

etapa da elaboração orçamentária. 

Considerando-se a afirmação 

trazida, depreende-se que os princípios 

orçamentários destinam-se a 

estabelecer o regramento jurídico 

básico para a consecução da eficiência 

e transparência aos processos de 

elaboração, execução e controle do 

orçamento público. 

Neste sentido, integram o MTO 

2020 os seguintes princípios 

orçamentários, cuja existência e 

aplicação decorrem de normas 

jurídicas: 

“unidade: cada ente 

governamental deve elaborar 

um único orçamento; 

universalidade: a LOA de cada 

ente federado deverá conter 

todas as receitas e as despesas 

de todos os Poderes, órgãos, 

entidades, fundos e fundações 

instituídas e mantidas pelo 

poder público; 

anualidade: o exercício 

financeiro é o período de tempo 

ao qual se referem a previsão 

das receitas e a fixação das 

despesas registradas na LOA; 

exclusividade: a LOA não 

conterá dispositivo estranho à 

previsão da receita e à fixação 

da despesa; 

orçamento bruto: este princípio 

preconiza o registro das receitas 

e despesas na LOA pelo valor 

total e bruto, vedadas quaisquer 

deduções; e 

não vinculação da receita de 

impostos: a vinculação da 

receita de impostos a órgão, 

fundo ou despesa, salvo 

exceções estabelecidas pela 

própria Constituição Federal.” 

(grifos inexistentes no original) 

 

Em complemento aos princípios 

orçamentários retrocitados, em 

especial ao da anualidade, merece ser 

citado o contido no artigo 35 da Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1.964: 

 

“Art. 35. Pertencem ao 

exercício financeiro: 
I - as receitas nêle arrecadadas; 
II - as despesas nêle legalmente 

empenhadas”. 

(grafia mantida do original) 

 

2.2 Estágios da despesa pública 

Após submissão à votação nas 

duas casas legislativas pertencentes ao 

Congresso Nacional, a lei orçamentária 

anual, quando aprovada, concede 

autorização ao Poder Executivo Federal 

para realizar as despesas que foram 

planejadas e expostas no projeto de lei 

orçamentária anual – PLOA. 

Superada esta fase, a despesa 

pública poderá ser executada, desde que 

percorra os estágios obrigatórios 

impostos por lei, sob pena de nulidade 

do ato emanado pela autoridade 

competente, sem prejuízo da apuração e 

imputação dos danos que ocasionar. 



Sobre os estágios, são eles: o 

empenho, a liquidação e o pagamento. 

O primeiro estágio, que é a 

emissão da nota de empenho, tem-se a 

definição estampada no artigo 58 da Lei 

nº 4.320, de 17 de março de 1.964: 

 

“é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento 

pendente ou não de implemento 

de condição”. 

 

De acordo com Machado Jr. e 

Reis (2008): 

 

“o empenho pode ser definido 

administrativamente como uma 

reserva que se faz, ou garantia 

que se dá ao fornecedor ou 

prestador de serviços, com base 

em autorização e dedução da 

dotação respectiva, de que o 

fornecimento ou o serviço 

contratado lhe será pago, desde 

que observadas as cláusulas 

contratuais”. 

 

Como segundo estágio da 

realização da despesa, a liquidação, o 

artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1.964 nos ensina: 

 

“consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor, 

tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do 

respectivo crédito” 

 

Ou seja: a liquidação da despesa 

visa constatar de onde advém o 

compromisso a ser saldado, o que se 

pretende pagar e qual é o credor. 

É o que afirma Aguiar (2005, p. 

354): 

“o ato da liquidação da 

despesa tem a finalidade de 

identificar a origem da 

obrigação, o objeto da despesa 

que se vai pagar, o valor total 

líquido e certo a ser pago e a 

pessoa a quem se deve pagar 

para que a obrigação se extinga 

regularmente.”  

 

O pagamento, como terceiro 

estágio da realização da despesa 

pública, é realizado em duas fases: 

emite-se um documento chamado de 

ordem bancária e o Banco do Brasil 

efetua o pagamento propriamente dito. 

Com relação ao último estágio 

da despesa pública, Aguiar (2005), se 

posiciona da seguinte forma:  

 

“A última fase da despesa, que é 

o pagamento, se define pela 

satisfação da obrigação 

financeira ao credor, quando a 

Administração Pública solve, 

em espécie, sua obrigação, 

extinguindo-a”.  

 

Ainda sobre este estágio, o 

supracitado autor arremata: 

 

“[...] esta fase da despesa, 

porém, só pode ser realizada 

quando já houver se processado 

a segunda, isto é, a liquidação, 

que é o momento em que se 

examinam o direito adquirido 

pelo credor da obrigação, a 

origem e o objeto que se deve 

pagar, a importância exata a ser 

paga, e a pessoa a quem se deve 

pagar para se extinguir, 

legalmente, a obrigação. Esta 

fase da despesa deve ser um 

momento de exame cauteloso, 

para que não se cometa enganos 

fatais, com ocorrência de danos 

às partes”. 

 



2.3 Restos a Pagar 

Sobre este assunto, o qual serve 

de alicerce ao presente trabalho, sua 

previsão legal encontra esteio no artigo 

36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1.964: 
“Art. 36. Consideram-se Restos 

a Pagar as despesas 

empenhadas mas não pagas até 

o dia 31 de dezembro 

distinguindo-se as processadas 

das não processadas”.  

(grifos inexistentes no original) 

 

Ou seja, os restos a pagar são as 

contratações realizadas pela 

administração pública, com a emissão 

das respectivas notas de empenho 

durante o exercício financeiro mas que, 

de alguma forma, não foram quitadas 

até o encerramento do ano. 

De forma complementar, há 

ainda a definição estampada no artigo 

67 do Decreto nº 93.872, de 23 de 

dezembro de 1986: 

 
“Art. 67. Considerem-se Restos 

a Pagar as despesas 

empenhadas e não pagas até 31 

de dezembro, distinguindo-se as 

despesas processadas das não 

processadas. 

§ 1º Entendem-se por 

processadas e não processadas, 

respectivamente, as despesas 

liquidadas e as não liquidadas, 

na forma prevista neste 

decreto”. 

 

Tem-se ainda a definição trazida 

a lume pela Secretaria do Tesouro 

Nacional por meio da Macrofunção 

SIAFI 020317: 

 
“Consideram-se Restos a Pagar 

as despesas empenhadas, mas 

não pagas até 31 de dezembro, 

estando a sua execução 

condicionada aos limites fixados 

à conta das fontes de recursos 

correspondentes, com base na 

legislação vigente”. 

 

 A distinção existente entre os 

restos a pagar processados dos não 

processados reside no fato de as notas 

de empenho, no encerramento do 

exercício financeiro, qual seja: 31 de 

dezembro, terem sido liquidadas ou não. 

 Conforme dissertam Lima e 

Castro (2007, p. 82), são Restos a Pagar 

processados: 

“as despesas em que o credor já 

tenha cumprido suas 

obrigações, entregado o 

material, prestado os serviços 

ou executado a etapa da obra, 

dentro do exercício, tendo, 

portanto, direito líquido e certo, 

estando em condições de 

pagamento imediato.”  

Segundo os mesmos autores 

(2007, p. 83):  

“são restos a pagar não 

processados as despesas que 

dependem, ainda, da prestação 

do serviço ou do fornecimento 

do material, ou seja, cujo direito 

do credor não foi apurado”. 

 

2.4 8º Batalhão de Engenharia de 

Construção – 8º BEC 

Num breve histórico acerca 

deste batalhão, cumpre evidenciar ao 

leitor que a finalidade precípua do 8º 

BEC é construir e manutenir rodovias 

na região amazônica. 

Criado em 1904, tendo como 

primeiro comandante o insigne 

Marechal Cândido Mariano da Silva 

Rondon, o 8º BEC tem contribuído 

sobremaneira com o desenvolvimento 

nacional ao concluir importantes 

rodovias para o fluxo logístico de nosso 



país. 

De maneira exemplificativa, 

cita-se a conclusão do asfaltamento da 

BR 163/PA, no distrito de Moraes 

Almeida, PA, rodovia esta que liga as 

cidades de Tenente Portela, no Rio 

Grande do Sul, a Santarém, no Pará, 

sendo utilizada, nos dias de hoje, como 

principal corredor para o escoamento da 

produção de grãos do centro-oeste do 

Brasil. 

Esta importante organização 

miligar tem, ano a ano, recebido 

descentralizações orçamentárias cada 

vez maiores. 

Esta afirmação pode ser 

constatada por meio de consulta 

realizada ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, disponível por meio da 

rede mundial de computadores. 

De maneira análoga, também 

pode ser entendido por meio da 

ferramenta supracitada, que a 

quantidade de recursos que tem sido 

inscrita em restos a pagar ao término do 

exercício financeiro no qual estes 

recursos foram descentralizados tem 

aumentado. Da mesma forma, o 

cancelamento destes recursos no 

exercício financeiro seguinte. 

Com o fito de realizar a correta 

classificação dos recursos recebidos 

pelo batalhão, convém fazer a distinção 

entre as atividades meio e fim. 

A atividade-meio encontra 

definição no manual de orientações aos 

agentes da administração, elaborado 

pela Diretoria de Gestão Orçamentária 

do Exército Brasileiro (DGO), versão 

2020: 

“conjunto de ações cujas 

despesas são de natureza 

tipicamente administrativa, e 

outras que, embora colaborem 

para a consecução dos objetivos 

dos Programas Temáticos e de 

Gestão de Políticas Públicas, 

não foram passíveis de 

apropriação, até o momento, a 

esses programas. Estas ações 

estão agrupadas em um 

programa destinado a tal fim, 

que é o Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério da 

Defesa (PGM/MD)”. 

 

Já a atividade-fim, no caso em 

estudo, pode ser citado o exposto pelo 

Coronel Mário Brasil, 2010, em seu 

artigo sobre as operações de engenharia 

de construção: 

 

“as operações de engenharia, 

as quais podem ser definidas 

como as atividades da fase de 

preparo para o emprego da 

tropa, sendo ainda classificadas 

como operações militares de 

não-guerra, cuja finalidade é 

executar trabalhos técnicos de 

melhoramento, reparação, 

conservação ou construção de 

vias de transporte ou de 

instalações, empregando 

organizações militares 

Engenharia de Construção ou 

de Combate,  para adestrar o 

pessoal na sua plenitude”. 

 

3 METODOLOGIA 

Para que fosse possível coletar 

os dados necessários à fundamentação 

do presente trabalho, em especial, na 

definição dos valores recebidos pela 

OM e o montante deste recurso que 

fora inscrito em restos a pagar, foi 

utilizado, essencialmente, o Sistema 

Intrgrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), o qual 

possui acesso por meio da rede 

mundial de computadores. 

O período considerado foram os 

exercícios financeiros de 2016 a 2019, 

especificamente, utilizando-se as 

contas contábeis de provisões 

recebidas, créditos inscritos em restos 



a pagar e restos a pagar cancelados. 

Já para ter acesso aos motivos 

que ensejaram no cancelamento de 

parte dos recursos inscritos em restos a 

pagar no final de cada exercício 

financeiro, buscou-se informação nos 

Relatórios de Prestação de Contas 

Mensais (RPCM) produzidos pelo 

Batalhão e arquivados na Seção de 

Conformidade dos Registros de Gestão 

(SCRG) da OM. 

Pelo fato de o 8º BEC ser uma 

organização militar de engenharia de 

construção, boa parte dos recursos são 

destinados às operações de engenharia.  

Desta forma, com o intuito de 

proporcionar um panorama mais 

amplo, os recursos orçamentários 

descentralizados foram distribuiídos 

em recursos destinados à manutenção 

da vida vegetativa da OM (atividade-

meio) e às operações de engenharia 

(atividade-fim). 

Os dados obtidos serão 

explanados em planilhas e tabelas a 

fim de facilitar a compreensão do 

leitor. 

 

4 RESULTADOS 

Finalizada a etapa de coleta dos 

dados necessários, passou-se à 

execução das fases seguintes, as quais 

se materializam em: demonstração do 

quantitativo de recursos orçamentários 

descentralizados para o 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção nos 

exercícios de 2016 a 2019; 

evidenciação dos recursos recebidos 

em cada trimestre; destes recursos, 

quanto foi indicado para inscrição em 

restos a pagar ao final de cada 

exercício financeiro; dos recursos 

indicados para inscrição em restos a 

pagar, qual o quantitativo que foi 

cancelado em cada exercício seguinte, 

separando-se quais se destinavam à 

manutenção da vida vegetativa da OM 

dos que tinham como escopo o 

emprego nas operações de engenharia. 

 

4.1 Recursos recebidos 

No período compreendido entre 

os exercícios financeiros de 2016 a 

2019, o 8º Batalhão de Engenharia de 

Construção teve um aumento 

considerável no quantitativo de recursos 

orçamentários para serem empregados 

em suas atividades, quer sejam 

atividades-meio ou atividades-fim. 

Isto pode ser ilustrato por meio 

da tabela 1. 

Tabela 1 – montante de recursos 

orçamentários recebidos entre 2016 e 

2019 (8º BEC) 

EXERCÍCIO VALORES EM R$ 

2016 23.645.427,47 

2017 34.782.861,20 

2018 78.482.992,54 

2019 91.824.756,42 

 

4.2 Recursos indicados para inscrição 

em restos a pagar 

Dos totais de recursos 

orçamentários recebidos pela OM, 

foram inscritos em restos a pagar os 

seguintes valores, os quais 

correspondem aos seguintes percentuais 

em relação ao somatório dos recursos 

descentralizados para o Batalhão, 

consoante a tabela 2.  

Tabela 2 – recursos inscritos em 

restos a pagar  

EXERCÍCIO 
VALORES 

EM R$ 
% 

2016 8.369.188,04 35,39 



2017 22.508.510,42 64,71 

2018 44.020.968,86 56,09 

2019 33.733.186,35 36,74 

 

4.3 Recursos indicados para inscrição 

em restos a pagar que foram 

cancelados 

 Ao pesquisar qual o quantitativo 

de cancelamento dos recursos que 

foram inscritos em restos a pagar, 

chegou-se aos seguintes valores, por 

exercício, considerando-se ainda o 

percentual destes cancelamentos em 

relação aos valores inscritos em restos a 

pagar, conforme tabela 3. 

Tabela 3 – Quantitativo de recursos 

inscritos em restos a pagar que foram 

cancelados nos anos seguintes as suas 

indicações 

EXERCÍCIO 
VALORES 

EM R$ 
% 

2016 527.022,20 6,30 

2017 2.940.119,17 13,06 

2018 6.690.171,23 15,20 

2019 3.733.746,36 11,07 

 

4.4 Detalhamento dos recursos 

indicados para inscrição em restos a 

pagar que foram cancelados 

 Ao separar os recursos indicados 

para inscrição em restos a pagar em dois 

grupos, quais sejam: os que se 

destinavam à viabilidade do 

funcionamento administrativo do 

Batalhão, dos recursos destinados à 

execução de obras sob sua 

responsabilidade, obteve-se, 

respectivamente, as seguintes 

informações, conforme demonstradas na 

tabela 4. 

Tabela 4 – Desmenbramento dos 

recursos indicados para inscrição em 

restos a pagar que foram cancelados 

– atividade-meio e atividade-fim 

 

EXERCÍCIO 

VALORES 

EM R$ 

% 

2016 
174.794,01 33,17 

352.228,19 66,83 

2017 
34.618,69 1,18 

2.940.118,17 98,82 

2018 
101.073,14 1,51 

6.589.098,09 98,49 

2019 
69.114,29 1,85 

3.664.629,07 98,15 

 

4.5 Fatores determinantes para 

inscrição de recursos em restos a 

pagar 

 Ao realizar uma a acurada 

consulta ao SIAFI nos exercícios de 

2016 a 2019, constatou-se que uma 

parcela significativa dos recursos 

orçamentários descentralizados para a 

organização militar se houve no 

quarto trimestre de cada ano, 

especialmente no último mês de cada 

exercício, o que dificulta, em muitos 

casos, a devida aplicação no próprio 

exercício financeiro, quer seja em 

favor do Batalhão, quer seja para 

emprego na execução das obras sob 

sua responsabilidade, conforme dados 

externados nas tabelas 5 e 6. 

Tabela 5 – Recursos recebidos por 

trimestre 

2016 

VALOR TOTAL RECEBIDO 



R$ 23.645.427,47 

VALOR TOTAL POR TRIMESTE 

 
VALORES 

EM R$ 
% 

1º 1.891.634,20 8 

2º 2.837.451,30 12 

3º 6.147.811,14 26 

4º 12.768.530,83 54 

2017 

VALOR TOTAL RECEBIDO 

R$ 34.782.861,20 

VALOR TOTAL POR TRIMESTE 

 
VALORES 

EM R$ 
% 

1º 2.086.971,67 6 

2º 4.869.600,57 14 

3º 7.652.229,46 22 

4º 20.174.059,50 58 

2018 

VALOR TOTAL RECEBIDO 

R$ 78.482.992,54 

VALOR TOTAL POR TRIMESTE 

 
VALORES 

EM R$ 
% 

1º 7.063.469,33 9 

2º 13.342.108,73 17 

3º 20.405.578,06 26 

4º 37.671.836,42 48 

2019 

VALOR TOTAL RECEBIDO 

R$ 91.824.756,42 

VALOR TOTAL POR TRIMESTE 

 
VALORES 

EM R$ 
% 

1º 6.427.732,95 7 

2º 13.773.713,46 15 

3º 17.446.703,72 19 

4º 54.176.606,29 59 

 

Tabela 6 – Recursos recebidos no 

último mês do exercício financeiro e 

sua representatividade percentual 

em relação ao montante recebido 

no ano 

2016 

VALOR TOTAL RECEBIDO 

R$ 23.645.427,47 

MÊS VALORES 

EM R$ 
% 

DEZEMBRO 8.554.915,66 36 

2017 

VALOR TOTAL RECEBIDO 

R$ 34.782.861,20 

MÊS 
VALORES 

EM R$ 
% 

DEZEMBRO 14.525.322,84 42 

2018 

VALOR TOTAL RECEBIDO 

R$ 78.482.992,54 

MÊS 
VALORES 

EM R$ 
% 



DEZEMBRO 29.384.032,41 37 

2019 

VALOR TOTAL RECEBIDO 

R$ 91.824.756,42 

MÊS 
VALORES 

EM R$ 
% 

DEZEMBRO 32.505.963,77 36 

   

5 DISCUSSÃO 

A possibilidade de o gestor 

público indicar ao final de cada 

exercício financeiro uma significativa 

parcela dos recursos descentralizados 

muito próximo ao encerramento do 

ano, pode levar o leitor a deduzir que 

estas notas de empenho emitidas 

caracterizam despesas realizadas de 

forma a não produzir a eficiência 

desejada, aliado ao fato de que um 

significante percentual destes recursos 

é cancelado nos exercícios seguintes. 

Coadunando com esta possível 

linha de racionício, Carvalho (2012, p. 

8) se refere a este comportamento cada 

vez mais comum na atual 

administração pública da seguinte 

forma: 

 
“O instrumento Restos a Pagar 

é muito criticado nas 

publicações. Autores 

argumentam que as despesas 

empenhadas no final do ano são 

feitas de forma apressada e 

ineficiente a fim de se evitar o 

não emprego dos recursos” 

 

 No entanto, o fato de haver a 

indicação para inscrição em restos a 

pagar de relevante parte das dotações 

orçamentárias descentralizadas próximo 

ao término do exercício não pode ser 

atribuída à falta de planejamento por 

parte dos responsáveis por suas 

unidades gestoras. 

 Atendo-se aos dados 

apresentados neste estudo, pode-se 

notar que a descentralização de recursos 

se dá de forma muito tímida no primeiro 

trimestre de cada exercício, tornando-se 

mais robusta nos três seguintes, tendo 

seu ápice de recebimento de recursos no 

último mês do exercício financeiro, qual 

seja: o mês de dezembro. 

 Pode-se afirmar que este 

acontecimento possui como 

consequência a indicação, para fins de 

inscrição em restos a pagar, de uma 

fatia considerável destes recursos 

descentralizados no “apagar das luzes” 

do exercício financeiro. 

 De forma a complementar esta 

afirmação é o que nos ensina 

Giacomoni (2007, p. 54), ao abordar 

este fenômeno da seguinte forma: 

 
“No Brasil, os problemas do 

aumento de recursos inscritos 

em restos a pagar são 

intensificados porque o país 

ainda tem como prioridade 

atingir as metas de superávit 

primário. Para isso, faz o 

contingenciamento nos 

primeiros meses do ano e depois 

de alcançar a meta fiscal a 

liberação de recursos ocorre de 

forma mais intensa. Isso leva a 

uma escassez de recursos nos 

primeiros meses do ano e a um 

excesso no final, colaborando 

para as vultosas cifras 

empenhadas nos últimos 

trimestres,”. 

  

 Embora o princípio da 

anualidade orçamentária determine que 

pertencem ao exercício financeiro as 

receitas nele arrecadadas e as despesas 

também nele empenhadas, a Carta 

Magna, em seu Artigo 167, conforme 

transcrito a seguir, abre uma exceção a 

este princípio: 
 

 



“Art. 167: 

[...] 

§ 2º Os créditos especiais e 

extraordinários terão vigência 

no exercício financeiro em que 

forem autorizados, salvo se o 

ato de autorização for 

promulgado nos últimos quatro 

meses daquele exercício, caso 

em que, reabertos nos limites de 

seus saldos, serão incorporados 

ao orçamento do exercício 

financeiro subsequente”. 

(grifos inexistentes no original) 

 

 Ou seja, não há óbices legais que 

impeçam a utilização dos recursos que 

foram indicados no exercício anterior 

para inscrição em restos a pagar no 

exercício seguinte. 

 Especificamente no caso em 

estudo, em que pese chegar-se à 

comprovação de que parte expressiva 

dos recursos que foram indicados pelo 

Batalhão para registro em restos a pagar 

se houve como derivação destes 

créditos só terem sido recebidos no mês 

de dezembro de cada ano, esta não foi a 

principal causa do posterior 

cancelamento dos restos a pagar nos 

anos seguintes as suas efetivações. 

 Tomando-se por base os 

exercícios de 2016 a 2019 

(representados no gráfico abaixo pelos 

números de 1 a 4), foram obtidas, 

principalmente, as seguintes 

justificativas para o cancelamento dos 

restos a pagar inscritos relacionados às 

atividades de apoio da Organização 

Militar: saldo insuficiente para 

pagamento de faturas ou aquisição de 

materiais; envio das notas de empenho 

ao fornecedor após a vigência da ata de 

registro de preço; e após o 

encaminhamento da nota de empenho 

para a empresa vencedora do certame 

licitatório, constatar-se que o preço de 

mercado se tornara significativamente 

elevado em relação ao constante em ata 

de registro de preço. A fim de abordar 

apenas as causas de cancelamento mais 

relevantes, foram materializadas ao 

longo dos quatro exercícios em estudo 

apenas as duas primeiras, conforme 

ilustrado no gráfico 1 a seguir, 

respectivamente: 

Gráfico 1 – principais motivos para o 

cancelamento de restos a pagar 

relacionados à vida vegetativa da OM  

 
 

 Já como causas principais para o 

cancelamento dos restos a pagar 

relacionados às operações de 

engenharia, foram obtidas as seguintes 

justificativas: alterações qualitativas nos 

projetos executivos das obras; início do 

processo de prestação de contas final da 

obra; e conclusão da obra antes do 

prazo estipulado no cronograma de 

execução, o que inviabilizara toda e 

qualquer tratativa para receber os 

insumos. De maneira análoga ao 

tratamento dado às causas de 

cancelamento dos recursos descritas 

para aqueles destinados à vida 

vegetativa da OM, optou-se em 

evidenciar apenas as duas primeiras 

causas, conforme estampado no gráfico 

2 a seguir, respectivamente: 

Gráfico 2 – principais motivos para o 

cancelamento de restos a pagar 

relacionados à atividade-fim da OM 

 
 



6 CONCLUSÃO 

A prática de se utilizar parte dos 

recursos orçamentários provenientes 

de um exercício nos próximos que o 

sucedem não é um rito processual 

recente na administração pública, 

haja vista que sua previsão 

infraconstitucional data de 1964, por 

meio da Lei nº 4.320. 

Embora seja uma prática muito 

comum na Força Terreste, em 

específico no 8º BEC, a otimização 

ao máximo dos recursos 

empenhados, este estudo pode trazer 

a lume que uma quantia vultosa de 

recursos é cancelada nos exercícios 

seguintes as suas descentralizações. 

Esta realiade não é presente 

somente nos recursos destinados à 

manutenção das atividades 

administrativas da Organização 

Militar, mas também àquelas ligadas 

às atividades essenciais do Batalhão, 

que é a construção de rodovias. 

A fim de contribuir com 

sugestões que possam combater as 

causas de cancelamento dos recursos 

indicados para inscrição em restos a 

pagar, o que poderá contribuir com 

uma maior execução financeira os 

recursos descentralizados para o 8º 

BEC, serão citadas ações mitigadoras 

conforme as causas obtidas. 

Para os recursos destinados à 

atividade-meio, trabalhando-se com 

a causa de que os restos a pagar são 

cancelados em razão de seus saldos 

serem insuficientes para pagamento 

de faturas ou realizar novos pedidos 

de material, pode ser adotada a 

prática de colacionar, no mesmo 

processo de pagamento das notas 

fiscais do mesmo objeto empenhado, 

as notas de empenho de pequenos 

valores, desde que as mesmas 

possuam  idêntica estrutura 

orçamentária (plano interno; natureza 

de despesa; fonte pagadora e 

favorecido). 

Neste mesmo diapasão, sugere-

se como ação redutora de desperdício 

de recursos orçamentários, no caso 

de os cancelamentos se darem pelo 

envio das notas de empenho ao 

fornecedor após a vigência da ata de 

registro de preço, que antes da 

emissão da nota de empenho, seja 

considerado o tempo médio 

necessário para conclusão do 

processo de emissão da nota de 

empenho, despacho com o ordenador 

de despesas, escaneamento da nota 

de empenho, envio para o setor de 

material do Batalhão e envio por este 

último ao licitante vencedor do 

certame licitatório, haja vista que 

estes atos administrativos 

consomem, em média, 5 dias. Num 

olhar incipiente, pode parecer um 

processo rápido. E é. O que foi 

possível constatar é que muitas notas 

de empenho são emitidas no dia de 

vencimento da ata de registro de 

preço, o que já configura um 

processo fadado ao insucesso. 

Já para as notas de empenho que 

são destinadas às obras sob 

responsabilidade do Batalhão, 

expõem-se como possíveis ações a 

serem adotadas, conforme as causas, 

o descrito a seguir. 

No caso de o cancelamento se 

dar em razão das alterações 

qualitativas nos projetos executivos 

das obras, uma ação que poderia ser 

adotada é a formalização, junto ao 

Escalão Superior, do Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA) com a 

consequente revisão do projeto 

executivo antes do início da obra e, 

dependendo do vulto orçamentário 

desta, realização de missões 

precurssoras aos locais dos serviços, 

haja vista que o projeto executivo, no 

caso de obras de cooperação sob 

responsabiliade da OM, é elaborado 



por empresas contratadas pelo órgão 

concedente dos recursos 

orçamentários necessários para a 

execução da obra. 

Por fim, para o caso de os restos 

a pagar serem cancelados em razão 

do início do processo de prestação de 

contas final da obra, a possível ação 

mitigadora a ser adotada seria uma 

maior celeridade no envio das notas 

de empenho aos fornecedores, de 

forma a viabilizar o recebimento dos 

insumos em tempo hábil, 

considerando-se que o prazo de 

conclusão da obra é sabido pelos 

setores requisitantes desde o início 

da obra. 
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