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Resumo 

 

O Presente Trabalho consistiu em analisar a aplicabilidade do controle de recursos 

financeiros no âmbito do Poder Executivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro por 

meio da implantação de um sistema de gestão de recursos centralizados em uma Conta 

Única. A Gestão Pública e o controle de recursos financeiros e orçamentários são temas 

de necessária discussão que ultrapassa o contexto acadêmico, pois interfere na vida dos 

profissionais do controle interno e externo do serviço público, dos políticos e, sobre 

tudo, da população. A Conta Única é considerada uma das grandes inovações na área de 

controle financeiro da administração pública, e representa uma das vias de controle da 

sociedade sobre a gestão pública. Para tanto, o debate em torno da boa aplicação dos 

recursos públicos em prol do cidadão, é o contorno e alcance do princípio da 

transparência. Assim, por meio de investigação baseada em pesquisas bibliográfica e 

documental, foram realizadas análises de fenômenos percebidos sobre a modernização, 

controle e transparência da Gestão Pública. O resultado da pesquisa visa a compreender 

e reconhecer as reformulações e ações planejadas para a melhor gestão de recursos 

financeiros e os aspectos possíveis para a gestão de recursos orçamentários, aplicando o 

princípio do Caixa Único ou da Unidade de Tesouraria. 

 

 

Palavras-Chave: Conta Única. Gestão Pública, Gestão de Recursos, Caixa Único. 
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1 O PROBLEMA  

 

Inicialmente, esta pesquisa reflete o desejo de mostrar a evolução e os esforços 

dos gestores públicos do estado do Rio de Janeiro em controlar e gerir seus recursos 

financeiros de forma transparente, responsável e com resultados satisfatórios para os 

cidadãos fluminenses. 

Sob a perspectiva do Orçamento Único, pode-se também pensar em um sistema 

informatizado como instrumento básico de controle nos moldes de uma Conta Única do 

Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - CUTE, que por regra deve controlar o uso das 

disponibilidades do caixa e gerir os recursos financeiros, mantendo o equilíbrio entre as 

receitas e as despesas do governo. Nesse passo, sem pensar em um sistema gestor e na 

ajuda da tecnologia da informação, será impossível que possa existir a centralização de 

recursos em um governo.  

 

1.1 INTRODUÇÃO  

O constante questionamento sobre os efeitos e os benefícios da consolidação da 

programação financeira em um sistema de conta única é o fator motivacional ao estudo.  

Ter um sistema de controle das finanças pública com solidez, agilidade e 

flexibilidade no que tange à programação financeira, respaldado na tecnologia e na 

integração de sistemas estruturantes nas áreas de orçamento, privilegiando a 

confiabilidade e segurança na operacionalização das informações, é a razão fundamental 

para sugestão de resultados para o estado. 

No mundo, notadamente no Brasil, a mídia veicula notícias sobre condutas 

antiéticas dos governos, de empresários que, isoladamente ou em conluio, praticam 

fraudes, sonegações e manipulam verbas públicas, ocasionando perdas para a sociedade 

como um todo, sendo que, por muitas vezes, fica evidente a falha dos sistemas de 

controle interno e a falta de tecnologia que iniba o uso inadequado de recursos públicos. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

explica que: 

O “conflito de interesses” é caracterizado pelo choque entre as funções 

públicas e o interesse particular de um administrador público, em que o 

interesse particular do funcionário pode exercer influência indevida sobre o 

exercício de suas funções e responsabilidades públicas. [...] É importante 

reconhecer que o termo ‘Administrador Público’ está sendo usado aqui em 

termos genéricos: está claro que o termo pode ser usado para se referir a 
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servidores públicos ou representantes eleitos, ou a qualquer outro servidor 

que exerça funções públicas ou obrigações do estado ou de uma organização 

governamental, em qualquer escalão. (OCDE, 2003, p.7-8). 

 

Nesse contexto, as fraudes reduzem a qualidade das informações que podem ser 

obtidas por meio dos relatórios contábeis, acarretando frustração, insatisfação e 

incredulidade nos gestores públicos, na sociedade e nos credores dos entes públicos, 

podendo desencadear perdas financeiras, em virtude da perda de confiança em investir 

qualquer esforço por parte de quem está do lado de fora dos governos.  

 O estado do Rio de Janeiro, igualmente ao resto do Brasil, passa por dificuldades 

na gestão dos seus recursos financeiros, ainda mais com as realizações de grandes 

eventos, tais como a Copa do Mundo FIFA de 2014, que ocorreu no Brasil, os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, Rio 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro. 

Como pode ocorrer excesso de gastos que não representam investimentos, será 

necessário muito cuidado com o orçamento público que envolve estes 

megaeventos, principalmente para evitar o endividamento público. Por isso, é 

necessário um bom planejamento para maximizar o retorno dos recursos. 

 Diante das adversidades vividas, os gestores públicos têm pensado em como 

racionalizar o gasto dos recursos de forma eficiente, ou seja, atender às necessidades da 

sociedade com menos recursos, e melhor ainda, com os recursos existentes sem 

aumentar seu nível de endividamento. 

Margaret Thacher, num discurso sempre atual, em 04 de maio de 1979, enfatizou 

com as seguintes palavras que dinheiro público é dinheiro do povo: 

 

Um dos grandes debates do nosso tempo é quanto do vosso dinheiro deve ser 

gasto pelo estado, e quanto deve ser gasto pela vossa família. Recordemos 

esta verdade fundamental: o estado não tem outra fonte de dinheiro que não 

seja o dinheiro que as pessoas ganham por elas próprias. Se o estado deseja 

gastar mais, só o consegue fazer mais pedindo as vossas poupanças 

emprestadas ou por aumentar os impostos que vos cobra. É inútil pensar que 

outra pessoa irá pagar – essa “outra pessoa” és tu. Não existe tal coisa como 

“dinheiro público”; existe apenas dinheiro dos contribuintes. […] A 

proteção do dinheiro dos contribuintes e a proteção dos serviços públicos – 

estas são as nossas grandes tarefas, e as suas exigências têm que ser 

reconciliadas. Quão agradável seria, quão popular seria dizer “gaste-se mais 

nisto, gaste-se mais naquilo”. Todos temos as nossas causas favoritas – eu sei 
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que eu tenho. Mas alguém tem que fazer com que as contas batam certo. 

Todas as empresas têm que o fazer, todas as famílias têm que o fazer, e todos 

os governos têm que o fazer; e este governo irá fazê-lo (THACHER, 1979). 

 

Esse discurso, nos indica qual o meio de se evitar um turbilhão de escândalos em 

gestões públicas, e ainda, como não transformar um governo em um lugar onde vale 

tudo, sem ordem, onde predomina a confusão e a desorganização. Aconselha ainda a 

forma correta de usar o dinheiro do povo com transparência sem, no entanto, esconder 

onde ele está sendo comprometido; como se evitar a corrupção de servidores, de 

políticos e até mesmo de cidadãos desonestos, isto porque a corrupção sempre tem dois 

lados, não haverá alguém corrompendo se não existir outra pessoa sendo corrompida. 

Diante do conceito de que o dinheiro publico é dinheiro do povo, pode-se evitar, em 

qualquer âmbito, exemplos de corrupção como: o escândalo do mensalão, que teve 

início no Brasil em 2005, e vários outros casos envolvendo fiscais corruptos, desvios de 

verbas através de falsas Organizações Não Governamentais (ONG), licitações 

fraudulentas, a indústria de multas de trânsito, entre tantas outras situações.  

Assim, para melhor compreender, este trabalho foi organizado em seis capítulos. 

No capítulo um, tem-se o problema, onde descreve-se a contextualização, o problema, o 

objetivo da pesquisa e a relevância do estudo quanto ao esforço dos governos em gerir 

de forma responsável e transparente seus recursos financeiros. No capítulo dois, relata-

se a metodologia, onde foram utilizados os critérios taxonômicos de tipos de pesquisas. 

No capítulo três, levanta-se o referencial teórico, o contexto da investigação 

bibliográfica e documental. No capítulo quatro, apresenta-se o modelo de conta única da 

União. No quinto capítulo, apresenta-se o modelo conceitual de Conta Única no Estado 

do Rio de Janeiro, os resultados e seus reflexos e algumas explicações e esclarecimentos 

sobre o caso. Por último, no capítulo sexto, são feitas as conclusões, onde evidencia-se 

o ponto de vista da unificação de recursos em uma conta única. 

  Assim, o presente estudo consistiu em pesquisar metodologias aplicadas pelo 

governo do estado do Rio de Janeiro, visando à modernização da gestão pública, por 

meio da sistemática do Caixa Único como instrumento de controle e mecanismos de 

gestão.  

Neste contexto, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – Sefaz/RJ 

é o Órgão Gestor da Conta Única do Tesouro do Estado – CUTE, e a responsável pelos 

procedimentos contábeis para a operacionalização da centralização dos recursos 
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financeiros na CUTE, conforme disposições do Decreto Estadual n° 22.939/1997, 

alterado pelo Decreto Estadual n° 44.899/2014 e Resolução Sefaz/RJ n° 779/2014. 

 

Art. 3° - O Estado do Rio de Janeiro utilizará a Conta Única como 

instrumento para unificação dos recursos financeiros do Estado. 

§ 1° - Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas vinculadas 

aos órgãos do Poder Executivo e de suas autarquias e fundações 

públicas, inclusive fundos por elas administrados, serão 

movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da 

conta única do Tesouro Estadual, na forma regulamentada pela 

Secretaria de Estado de Fazenda. 

§ 2º - As disponibilidades financeiras referentes aos recursos tratados 

no § 1°, existentes nas contas de depósito à vista ou de fundos de 

aplicação, serão transferidos pela instituição depositária oficial para a 

conta única do Tesouro Estadual gradualmente, conforme cronograma 

a ser estabelecido pela Secretaria de Estado de Fazenda.” 

Art. 2º - Fica incluído o Art.3-A no Decreto nº 22.939, de 30 de 

janeiro de 1997: 

Art. 3-A - Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a 

antecipar quaisquer fontes de recursos para execução das despesas, até 

o limite das respectivas dotações orçamentárias, mediante utilização 

de disponibilidades de caixa. 

 § 1º - O disposto neste artigo não prejudicará a aplicação das receitas 

próprias dos órgãos e entidades do Poder Executivo para suas 

respectivas finalidades, respeitada cada programação financeira. 

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica às transferências 

constitucionais e legais. (RIO DE JANEIRO, 2014) 

 

Nestes termos, fica apregoado que o saldo das contas das unidades gestoras 

abrangidas pelo decreto, deverão ser transferidos diariamente para a CUTE, podendo a 

Secretaria de Estado de Fazenda antecipar quaisquer fontes de recursos para a execução 

das despesas, até o limite das respectivas dotações orçamentárias. 

Desta forma, a CUTE se estabelece como mais uma ferramenta implantada e 

operacionalizada no âmbito do estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2014, que 

espera-se contribuir com o aprimoramento da gestão pública. 

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PROBLEMA  
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Conforme Vergara (2006), problema é uma questão não resolvida, é algo para o 

qual se vai buscar resposta, via pesquisa [...] a alguma duvida quanto à sustentação de 

uma afirmação geralmente aceita, a alguma necessidade de pôr à prova uma suposição, 

a interesses práticos, à vontade de compreender e explicar uma situação do cotidiano ou 

outras situações.  

O presente estudo pretende responder ao seguinte problema de pesquisa: em que 

medida a implantação da CUTE contribuirá para a modernização, controle e 

transparência da gestão pública do estado do Rio de Janeiro? 

 

1.3 OBJETIVO FINAL 

O objetivo final deste trabalho é demonstrar a contribuição da implantação da 

CUTE na modernização, controle e transparência da gestão pública do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O estudo buscado pelo presente trabalho possui no escopo o aprimoramento das 

políticas de gestão de recursos públicos de forma ordenada e centralizada, bem como o 

levantamento de incidências sobre o assunto, a identificação de casos de sucessos e de 

fracassos que podem ter ocorridos sobre o tema unificação de recursos, a verificação do 

ordenamento jurídico brasileiro e as regras adotadas pelos entes que operacionalizarão o 

sistema de Conta Única. 

 

1.4 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS  

Os objetivos intermediários são:. 

• Identificar os casos de sucesso de implantação da conta Única na União; 

• Identificar os principais objetivos a serem atingidos com a implantação da 

conta única no estado do Rio de janeiro; 

• Apresentar o modelo conceitual da CUTE implantada no Estado do Rio de 

Janeiro; 

• Apresentar potenciais melhorias para o controle, transparência e a 

modernização da gestão pública no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 
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A gestão pública na busca de novos rumos para a falta de recursos financeiros 

tem visto na centralização de recursos uma das saídas.  

Por tratar-se de assuntos de notada relevância para a gestão das organizações 

públicas no Brasil, os estudos sobre os aspectos do controle financeiro e o ambiente 

organizacional nos governos têm merecido atenção quando o assunto é a unidade de 

tesouraria.  

Os governantes têm a preocupação em investir de forma ética os recursos 

públicos, assim as decisões tomadas devem buscar a eficiência na aplicação daqueles 

recursos. Neste momento deve prevalecer a conduta ética e os princípios morais, por 

serem estas virtudes naturais e humanas.  

Este estudo busca justificativa, na discussão do controle e gestão do Caixa Único 

das entidades da administração pública, como ferramenta útil, colocadas à disposição 

dos gestores daquelas entidades. 

 

 

 

 

  



14 
 

2 METODOLOGIA 

 

O método configura a interferência do pesquisador no desempenho cognitivo da 

teoria e aproxima o investigador do fenômeno observado (VERGARA, 2006). 

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara 

(2006), quanto aos fins o presente estudo adotou à abordagem exploratória e buscou 

varias estruturas desenvolvidas e aplicadas, pois advém da necessidade de conhecer 

como se deu a implantação e gestão da Conta Única no Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Quanto aos meios, fazer o estudo de um objeto restrito por meio de explicações 

sobre o caso. E ainda, elaborar através da narrativa analítica, uma possível interpretação 

para o principio da unidade de caixa no Estado do Rio de Janeiro.  

Classifica-se como pesquisa bibliográfica, pois se recorrerá ao uso de material 

acessível ao público, em geral como livros, artigos e manuais já publicados 

(VERGARA, 2006). 

A pesquisa também é documental, porque utilizou-se de documentos de trabalho 

internos da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio de janeiro – Sefaz/RJ, 

bem como de relatórios de consultorias privadas, não disponíveis para consultas 

públicas. 

A limitação desta pesquisa advém da reduzida bibliografia disponível nessa área 

de conhecimento. Assim, foi realizada investigação nas teorias da administração pública 

e na legislação brasileira, quanto às definições e dimensões da Conta Única – CUTE e 

identificado o modelo conceitual de CUTE da União.  

Além disso, foi realizado o levantamento de normativos legais e do Modelo 

conceitual de CUTE no Estado do Rio de Janeiro de controle e análise de documentos 

internos, para que pudesse expressar os construtos identificados e 

os significados conceituais da gestão de recursos públicos e suas formas de controles, 

bem como os potenciais benefícios de sua implantação (SDP Nº: 001/2013, nota 

explicativa CUTE). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, evidenciam-se questões teóricas que dizem à respeito sinalização 

do que são bens públicos e sua composição, identificam os recursos vinculados e os 

recursos não vinculados, o que são os gastos públicos sua forma natural de vida, e como 

se dá o gasto pela execução orçamentária. Apresenta ainda as regras de unificação de 

recursos financeiros por meio da centralização de Caixa Único. 

Uma investigação tem sempre uma base teórica como referência, sendo 

indispensável ao início do processo investigativo. A busca na literatura deve aumentar o 

conhecimento do assunto e a aplicação de diferentes metodologias de pesquisa, 

auxiliando o pesquisador a focar seu tópico de pesquisa (COLLIS, HUSSEY, 2005). 

 

3.1 RECURSOS PÚBLICOS 

Recursos públicos são os bens que compõem o patrimônio público, como o 

dinheiro público, imóveis e direitos. Todos estes grupos e classes de recursos existem a 

partir do momento em que são produzidos, mas a atenção especial abrange 

sistematicamente as categorias dos recursos financeiros, humanos, patrimonial, serviços 

e tecnologia da informação, e que de forma mais abrangente especifica-se nas formas a 

seguir (MARTINS, 2005). 

Os recursos financeiros são compostos da política econômica e das finanças 

públicas, da capacidade de tributar, endividar, da gestão de caixa e de realizar outras 

operações, dos sistemas de pagamento e da contabilidade. São as dotações 

orçamentárias efetivamente disponibilizadas na condição de poder adquirir outros 

recursos, estes recursos para atingir seus resultados dependem de planejamento, 

monitoramento e de regras de dimensionamento quantitativo necessário (MARTINS, 

2005). 

Os recursos humanos são constituídos por pessoas, servidores efetivos, eventuais 

e temporários, ocupantes de cargos comissionados, terceirizados, planos de carreiras e 

benefícios, gestão de contratos de prestação de serviços, sistemas de avaliações e 

auditorias de recursos humanos (MARTINS, 2005). 

O patrimônio físico e serviços que compreendem os recursos materiais, logística, 

instalações, controle de qualidade, atividades auxiliares e finalísticas (MARTINS, 

2005). 
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As informações são compostas do mercado de tecnologia da informação, 

pesquisas, estudos acadêmicos e gestão de políticas públicas (MARTINS, 2005). 

Os recursos públicos abrangem uma infinidade de registros em que a literatura 

não esgotaria a discussão à luz dos princípios e de uma modelagem de sistemas de 

gestão pública. Também podem ser considerados insumos de entrada para geração dos 

produtos e de saídas da ação governamental, que por definição desta sistemática existem 

os impactos finalísticos quanto à perspectiva da função dos recursos públicos 

(MARTINS, 2005). 

 

3.2 RECURSOS VINCULADOS 

Referenciados com base em dispositivos constitucionais, a chamada vinculação 

de recursos, é a separação de receita para destinação específica a determinadas 

finalidades, dessa forma setores específicos passam a ter assegurados aqueles recursos.  

Os recursos vinculados são arrecadados com finalidade específica e previamente 

determinada. A aplicação de recursos provenientes de impostos que têm sua destinação 

vinculada terá sua aplicação somente pelo órgão ou a um programa governamental que 

fundamentou sua instituição.  

Por tal princípio, o governante fica impedido de autorizar gastos que excedam os 

creditos orçamentários ou adicionais, sendo chamado de princípio da não afetação, ou 

não vinculação. Sua previsão encontra-se expressa na Constituição Federal: 

 

Art. 167. São vedados: 

... 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que 

se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 

serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do 

ensino e para realização de atividades da administração tributária, 

como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, 

XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por 

antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o 

disposto no § 4º deste artigo (CF, 1988). 
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A Lei Federal nº 4.320/64, tem os mesmos conceitos constitucionais na 

vinculação de recursos, tanto da execução orçamentária ou não orçamentária, quando da 

execução financeira dos órgãos. 

O procedimento de vinculação de recursos também teve sua definição no 

parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar 

nº 101/2000, a qual estabelece que os recursos legalmente vinculados à finalidade 

específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Diante da redação da LRF, o inciso I do art. 50 da mesma Lei determina que a 

contabilidade identifique individualmente a vinculação de recursos a determinado 

órgão:  

 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, 

a escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

 I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo 

que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória 

fiquem identificados e escriturados de forma individualizada 

(BRASIL, 2000) 

 

No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 2015), as 

fontes de recursos indicam a origem e a natureza dos recursos orçamentários através de 

um código e descrição ou a procedência dos recursos.  

A vinculação de receitas e despesas tem o objetivo de expressar as parcelas de 

recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades e 

aquelas que podem ser livremente alocadas. Esta indicação tem razão pela origem dos 

recursos e combina-se com o critério da classificação dos recursos, bem como com o 

critério da vinculação de receitas às despesas orçamentárias em conformidade com as 

regras orçamentárias recursos de outras fontes e recursos próprios se classificam como 

recursos do tesouro, que por sua vez são subdivididos em recursos ordinários e recursos 

vinculados. As fontes de recursos de despesas são classificadas de acordo com a fonte 

de receita que a financia, ou seja, a origem dos recursos (RIO DE JANEIRO, 2012). 

A classificação da receita por fontes de recursos pode ser melhor identificada no 

detalhamento.  

A estimativa, a classificação e a realização da receita pública são gerenciadas, 

dentre outros classificadores, por fonte de recursos onde pode ser melhor identificada 
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pelo detalhamento. Já a fixação e a execução da despesa pública consideram o montante 

de cada fonte de recursos, permitindo desta forma demonstrarem a correspondência 

entre as fontes de financiamento e os gastos públicos (RIO DE JANEIRO, 2012). 

Porém, as regras consolidadas das receitas públicas em sentido amplo são de que 

as receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, que se 

desdobram em ingressos extra orçamentários, quando representam apenas entradas 

compensatórias e receitas orçamentárias, bem como quando representam 

disponibilidades de recursos financeiros para o erário (RIO DE JANEIRO, 2012). 

Nesse mesmo sentido, destacam-se no rol das receitas extra-orçamentárias, as 

receitas que tem suas execuções não orçamentárias e que temos como exemplos: 

depósitos em caução; fianças e, depósitos de diversas origens – DDO (MCASP, 2015). 

Segundo Albuquerque, Medeiros e Feijó (2013), entende-se por fonte de 

recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos em uma 

determinada finalidade. É necessário, portanto, individualizar esses recursos de modo a 

evidenciar sua aplicação segundo a destinação legal. 

Assim, os códigos de fontes de recursos do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, pelas normas atuais, compõe-se basicamente de 2 (dois) algarismos. E, entre as 

diversas fontes utilizadas, são consideradas como origem dos recursos as fontes 

vinculadas destacadas a seguir (RIO DE JANEIRO, 2012): 

 

•••• – Recursos do Tesouro 

 04 - Indenização pela Extração de Petróleo 

 05 - Salário Educação 

 11 - Operações de Crédito Através do Tesouro 

 20 - Ressarcimento de Pessoal - Área de Segurança 

 21 - Operações de Crédito destinadas às Ações de Meio Ambiente 

 22 - Adicional do ICMS – FECP 

 26 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

 90 – Fundos Depósitos Judiciais Tributários – Lei nº 11.429/06 

 91 – Depósitos Judiciais e extrajudiciais – LC 147/2013 e LC 163/2015 

 95 – Retorno Programa Fomento Agropecuário e Tecnológico 

 •••• – Recursos de Outras Fontes 

 12 - Convênios - Administração Direta 

 13 - Convênios - Administração Indireta 
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 14 - Convênios PAC - Administração Direta 

 15 - Fundo Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB 

 16 - Convênios PAC - Administração Indireta 

 17 - Operações de Crédito Através da Administração Indireta 

 18 - Convênios Intra-orçamentários - Administração Direta 

 19 - Convênios Intra- orçamentários - Administração Indireta 

 25 - Sistema Único de Saúde  

 96 - Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor 

 97 - Conservação Ambiental 

 

A classificação por fonte e sua implementação não tem relação direta com o 

princípio do caixa único, devendo-se sempre evitar, como boa regra de administração de 

caixa, a fragmentação dos recursos em diversas contas bancárias. No entanto, o 

fortalecimento da unidade de tesouraria depende também de adequados controles de 

fontes e destinação de recursos (RIO DE JANEIRO, 2012). 

No caso do estado do Rio de Janeiro são exemplos de destinações vinculadas os 

recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização do Profissional da Educação (Fundeb), Fundo de Erradicação e Combate à 

Pobreza (FECP) e os Fundos Especiais da Polícia Militar (Funespom) e do Corpo de 

Bombeiros (Funesbom) (RIO DE JANEIRO, 2012). 

Sobre os conceitos de recursos, do tesouro e outras fontes, Albuquerque, 

Medeiros e Feijó (2013) entendem: 

 

   Os chamados Recursos do Tesouro são aqueles geridos de forma 

centralizada pelo Poder Executivo de cada ente, que detém a 

responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras. Essa 

gestão centralizada se dá, normalmente, por meio do órgão/entidade 

que administra o fluxo de caixa (órgão central de programação 

financeira - OCPF), efetuando liberações, quando trabalha com 

execução descentralizada, aos órgãos e entidades de acordo com a 

programação financeira, com base nas disponibilidades e nos 

objetivos estratégicos do governo. 

Por sua vez, os Recursos de Outras Fontes são aqueles arrecadados e 

controlados de forma descentralizada e cuja disponibilidade está sob-

responsabilidade desses órgãos e entidades, mesmo nos casos em que 

dependam de autorização do OCPF (em geral, a Secretaria de Fazenda 
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ou a Secretaria de Finanças) para dispor desses valores. Geralmente, 

esses recursos têm origem no esforço próprio das entidades, seja pelo 

fornecimento de bens, prestação de serviços ou exploração econômica 

do seu patrimônio (conceito de receita própria) 

(ALBUQUERQUE, MEDEIROS e FEIJO, 2013, p.194). 

 

Sobre a vinculação de recursos, a classificação por fontes e o princípio do caixa 

único, Albuquerque, Medeiros e Feijó (2013) recomendam: 

 

[...] Então, como fazer para garantir que os recursos vinculados sejam 

aplicados somente na finalidade estabelecida na legislação, se podem 

estar depositados na mesma conta?  

 Daí a importância de que o ente crie mecanismos para controle das 

destinações de forma codificada com o objetivo de identificar se os 

recursos são vinculados ou não e, no caso daqueles vinculados, que 

indiquem a sua finalidade. (ALBUQUERQUE, MEDEIROS e 

FEIJO, 2013, p.191). 

 

Nesse sentido, é favorável adotar técnicas de controle de recursos financeiros 

por fonte de recursos, ação essa que também pode desenvolver melhores condições na 

forma de gestão dos processos administrativos. Quando todos os recursos arrecadados 

são direcionados diretamente para uma conta única, o acompanhamento orçamentário e 

financeiro fica possível também por meio de um único sistema de gestão de recursos, o 

que pode facilitar a conciliação desses valores. Provendo assim melhor estruturação e 

gestão com a consolidação entre recursos financeiros e suas fonte de destinação. 

 

3.3 RECURSOS NÃO VINCULADOS 

Representam recursos para livre aplicação do gestor público, incluído aí a 

parcela relativa à Desvinculação das Receitas da União – DRU1, prevista no art. 76 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88. 

A metodologia de controle por destinação de recursos deve ser utilizada por 

todos os entes da Federação, haja vista a existência de vinculações. Para cada um, há 

vinculações próprias devendo existir especificações de fontes para essas destinações. 

                                            
1 Art.Art.Art.Art.    76.76.76.76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, 20% (vinte por 

cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, 

já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. 



21 
 

Talvez a falta de um padrão nacional para a fonte de recursos acabe por não contribuir 

para o aperfeiçoamento das diversas tabelas existentes pelo país (ALBUQUERQUE, 

MEDEIROS e FEIJO, 2013). 

Assim, os códigos de fontes de recursos não vinculados destacam-se na forma a 

seguir (RIO DE JANEIRO, 2012): 

 

•••• – Recursos do Tesouro 

 00 - Ordinários Provenientes de Impostos 

 01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos 

 06 - Fundo de Participação dos Estados 

 07 - Demais Transferências da União Provenientes de Impostos 

•••• – Recursos de Outras Fontes 

 10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta 

 98 - Outras Receitas da Administração Indireta 

 99 - Outras Receitas da Administração Direta. 

 

Para Albuquerque, Medeiros e Feijó (2013), é importante identificar a origem do 

recurso (tesouro nacional, estadual ou municipal), o exercício de competência e, ainda, 

se este corresponde a contrapartidas de empréstimos e financiamentos. 

 

3.4 GASTOS PÚBLICOS 

Como qualquer ser, os gastos públicos ensejam em seu processo a forma natural 

de vida, pois os mesmos tem seu prazo de gestação e nascem da concepção de sua 

alocação, após seu nascimento, tem toda sua vida útil acompanhada até que se 

transforma no seu objetivo final, ou seja, em um bem de uso ou no consumo de serviços 

(ALMEIDA, 2007). 

Este processo de vida dos gastos públicos, teoricamente morre com a satisfação 

de se ter atendido o seu fim ou realizado os anseios da sociedade, do planejamento à 

execução, sua transparência é fundamental para que se saiba exatamente onde foi parar 

o dinheiro da contrapartida dos impostos.  

Dessa forma, a visão moral do mundo de um gestor torna-se um referencial 

importante para a compreensão de algumas das suas decisões e de suas escolhas entre 

várias opções alternativas. Logo, a ligação entre valores morais e comportamento pode 

estabelecer uma relação entre o nível de desenvolvimento moral de um indivíduo e a 
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orientação social das práticas organizacionais que ele define ou influencia. O 

desempenho social das organizações a partir de uma gestão ética pode constituir, ainda 

que de forma parcial, um reflexo da maturidade moral dos seus dirigentes.  

 

3.5 CONTA ÚNICA  

A Conta Única tem sua importância reconhecida em diversas unidades 

Federativas e na União e com sua incontestável contribuição para a transparência e 

otimização do uso dos recursos sem prejuízo das destinações constitucionais e legais, 

sem que haja perda de autonomia por parte das entidades que administram os recursos 

arrecadados. A CUTE no estado do Rio de Janeiro teve seu aprimoramento iniciado 

apenas no ano de 2014, ou seja, cinquenta anos após sua regulamentação, insculpida no 

artigo 56 da Lei nº 4.320/1964, ainda no Sistema de Administração Financeira para 

Estados e Municípios - SIAFEM/RJ. Tem como seu principal objetivo a maior agilidade 

na programação financeira.  

No futuro próximo, com o novo Sistema de Administração Financeira do Estado 

- SIAFE-RIO,  acredita-se que a gestão da CUTE poderá ser feita com mais qualidade, 

em função das melhorias tecnológicas que se pretende implementar. 

Assim, passo a passo, será evidenciado neste trabalho o que pretende a Fazenda 

Estadual, ao estabelecer sistemáticas fundamentais dentro de suas competências 

organizacionais utilizando aspectos administrativos e tecnológicos para a implantação 

de sistemas, como também o seu aperfeiçoamento constante, medidas estas que farão 

parte das boas práticas que a governança exige na aplicação da contabilidade no âmbito 

do setor público. Nesse plano específico, a contabilidade deve suportar necessariamente 

a adequada evidenciação de todos os atos e fatos a serem praticados na mutação do 

patrimônio e na consolidação das contas de controles contábeis que farão parte da 

estrutura classificatória da CUTE.  

Para tanto, a CUTE terá em sua vinculação a movimentação dos recursos por 

meio da liberação de limites de saque.  

Esta vinculação terá ainda o detalhamento por fontes de recursos, permitindo 

assim que os pagamentos sejam controlados por suas fontes de recursos de origem, 

mantendo no controle de gastos a estrutura da situação orçamentária, econômica e 

financeira do patrimônio do estado.  

Desse modo, no plano estratégico, a CUTE objetiva dar efetividade nos 

seguintes sistemas organizacionais: Administração Financeira; Orçamento; Patrimônio; 
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Contabilidade; Controle Interno e Controle Externo. Serve ainda como referência de 

informações das ações articulares voltadas para o fortalecimento e boa gestão dos 

recursos públicos e oferece condições para aumentar a capacidade financeira do estado. 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) afirmam que, através da observação de 

modelos de tomada de decisões éticas, percebe-se que fatores individuais afetam as 

escolhas na tomada de decisão. 

Como exemplo primário no processo de unificação de recursos públicos, 

o Tesouro Nacional é o caixa do Governo Federal, ou seja, no conjunto das suas 

disponibilidades no que se refere ao caixa da União, o Brasil adota o sistema chamado 

de Caixa Único, instituído pelo Decreto-Lei nº 200 de 1967: 

 

Art. 92. Com o objetivo de obter maior economia operacional e 

racionalizar a execução da programação financeira de desembôlso, o 

Ministério da Fazenda promoverá a unificação de recursos 

movimentados pelo Tesouro Nacional através de sua Caixa junto ao 

agente financeiro da União (BRASIL, 1967). 

 

Posteriormente, em 1986, foi editado o Decreto nº 93.872, para regulamentar a 

instituição da Conta Única, dispondo que todos os recursos do erário se mantivessem 

depositados na conta única do Tesouro, instituída no Banco do Brasil S/A: 

 

Art. 4º Os recursos de caixa do Tesouro Nacional serão mantidos no 

Banco do Brasil S.A., somente sendo permitidos saques para o 

pagamento de despesas formalmente processadas e dentro dos limites 

estabelecidos na programação financeira (BRASIL, 1986). 

 

Segundo Alburquerque, Medeiros e Feijó (2013) a CUTE consolida os recursos 

financeiros do governo, com fundamento no principio de caixa único, que por sua vez se 

fundamenta na fungibilidade dos recursos, independentemente de seu uso final. Dentre 

as vantagens, está o adimplemento de seus gastos no vencimento, a minimização de 

custos e de endividamento público, além da eficiente gestão operacional da tesouraria. 

Assim, o modelo conceitual de Conta Única tem como objetivo:  

a) garantir que se disponha dos recursos financeiros suficientes para pagar os 

gastos no momento do seu vencimento; 
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b) obter empréstimos somente quando seja necessário e minimizar os custos de 

endividamento público; 

c) maximizar o rendimento dos saldos de caixa ociosos, evitando a acumulação 

de depósitos do Governo não remunerados, ou de baixo rendimento no 

Banco Central ou em Bancos Comerciais; 

d) gerenciar os riscos aplicando os excedentes de caixa temporários de maneira 

produtiva e com garantias adequadas; 

e) permitir um melhor controle de todos os ingressos, pois os mesmos 

ingressam diretamente na CUTE, evitando os desvios de recursos com fins 

fraudulentos ou sem autorização orçamentária; e, 

f) gerir a tesouraria de forma mais eficiente, ao centralizar as operações em 

uma unidade especializada, responsável e profissional dentro do órgão de 

finanças, liberando recursos humanos nas tesourarias das entidades para 

outras funções que sejam necessárias. 

 

A unidade de tesouraria está prevista no artigo 56 da Lei nº 4.320/1964. 

Portanto, o caixa único poderia ser viabilizado de forma legal, no Brasil desde a 

existência desta Lei.  

 

Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita 

observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer 

fragmentação para criação de caixas especiais. (BRASIL, 1964). 

 

Sobre o assunto unidade de tesouraria, Reis (2003), destaca que o recolhimento 

das receitas da entidade é feito a um só caixa, vedada a criação de caixas especiais com 

o objetivo de evitar o risco de comprometer a administração da entidade e assim, 

cumpre a exigência legal sem prejudicar o fluxo da organização interna da tesouraria.  

Segundo Reis (2003), não há confusão quando a lei estabelece que o princípio da 

unidade de tesouraria seja uma forma de gestão de recursos financeira conhecida como 

Caixa Único e considera-se ainda que o poder executivo tem o comando da gestão 

financeira e que os demais poderes deverão entregar suas receitas na Tesouraria Central 

daquele poder.  

Assim, o que pode é existir uma integração do princípio da unidade de tesouraria 

com o regime de caixa. No primeiro, observa-se a concentração de receitas em um só 
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caixa, com exclusão das receitas vinculadas à destinações específicas, o qual se constitui 

em exceção, pois trata-se da gestão por fundos especiais. No segundo, tem-se a 

movimentação de entrada e saídas de dinheiro, não só através do caixa geral, como 

também dos caixas especiais vinculados aos programas especiais de trabalho (REIS, 

2003). 
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4 MODELO CONCEITUAL DE CONTA ÚNICA DA UNIÃO 

 

O governo federal ultrapassou os 20 anos de Conta Única. O seu titular é o 

Tesouro Nacional, sendo a mesma mantida no Banco Central do Brasil. A conta acolhe 

todas as disponibilidades financeiras da União, inclusive dos fundos, das autarquias e 

fundações.  

Durante este período, a Conta Única consolidou-se e constituiu o mais 

importante instrumento de controle das finanças públicas federal, uma vez que permite a 

racionalização da administração dos recursos financeiros, reduzindo a pressão sobre o 

caixa do tesouro, além de agilizar os processos de transferência, descentralização 

financeira e os pagamentos a terceiros (BRASIL, 2014). 

A Lei Federal nº 4.320/64, ao instituir o princípio da unidade de caixa, dispõe 

que toda e qualquer receita arrecadada pela União terá de ser recolhida ao Caixa Único 

do Tesouro Nacional, bem como todas as despesas serão feitas mediante saques contra a 

mencionada conta. 

Assim, as receitas orçamentárias, receitas próprias ou receitas extra-rçamentárias 

de cada órgão e cada Poder da União deverão ser recolhidas ao Caixa Único do 

Tesouro, regras estas em funcionamento desde dezembro de 1986. 

A União atribui ao seu Sistema de Administração Financeira – SIAFI, a sua 

grande vantagem em ter um sistema de unificação de recursos de caixa, e de que a sua 

Conta Única é modelo e referencia para o mundo, mas a operacionalização da Conta 

Única seria praticamente impossível sem o referido sistema. A seguir será relacionado 

os benefícios que o SIAFI trouxe para a União, sendo apresentados como vantagens 

relacionadas ao sucesso e ganhos com o uso da CUTE da união (BRASIL, 2014): 

 

• quanto à contabilidade, o gestor ganha rapidez na informação, qualidade e 

precisão em seu trabalho; 

• no tocante a finanças, tem-se agilidade na programação financeira, 

otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional, por meio da 

unificação dos recursos de caixa do Governo Federal na Conta Única no 

Banco Central; 

• a execução orçamentária passou a ser realizada dentro do prazo e com 

transparência, completamente integrada à execução patrimonial e financeira; 
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• visão clara de quantos e quais são os gestores que executam o orçamento. São 

mais de 4.000 gestores cadastrados, que executam seus gastos através do 

sistema de forma "on-line"; 

• desconto na fonte de impostos. No momento do pagamento, já é recolhido o 

imposto devido; 

• facilita a auditoria em casos de apuração de irregularidades com o dinheiro 

público; 

• total Transparência e detalhamento do emprego dos gastos públicos 

disponível em relatórios publicados no site; e  

• fim da multiplicidade de contas bancárias. Os números da época indicavam 

3.700 contas bancárias e o registro de aproximadamente 9.000 documentos 

por dia. Com a implantação do SIAFI, constatou-se que existiam em torno de 

12.000 contas bancárias e se registravam em média 33.000 documentos 

diariamente. Atualmente, 98% dos pagamentos são identificados de modo 

instantâneo na Conta Única e 2% deles com uma defasagem de, no máximo, 

cinco dias. 

 

Além de tudo isso, o SIAFI apresenta inúmeras vantagens que o distinguem de 

outros sistemas em uso no âmbito do Governo Federal (BRASIL, MF/2015): 

• sistema disponível 100% do tempo e on-line; 

• sistema centralizado, o que permite a padronização de métodos e rotinas de 

trabalho; 

• interligação em todo o território nacional; 

• utilização por todos os órgãos da Administração Direta (poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário); 

• utilização por grande parte da Administração Indireta; e 

• integração periódica dos saldos contábeis das entidades que ainda não 

utilizam o SIAFI, para efeito de consolidação das informações econômico-

financeiras do Governo Federal - à exceção das Sociedades de Economia 

Mista, que tem registrada apenas a participação acionária do Governo - e para 

proporcionar transparência sobre o total dos recursos movimentados 

(BRASIL, 2014). 
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 O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, destaca 

como vantagens e benefícios que seriam decorrentes da centralização de recursos por 

meio da CUTE do Tesouro Nacional no Banco Central, o significativo avanço no 

arcabouço institucional das finanças públicas, além do aperfeiçoamento na execução da 

política monetária. Tem-se alcançado, entre outros, os seguintes resultados, (BRASIL, 

MF/2015): 

• redução dos efeitos de vazamento associados às oscilações da conta do Tesouro 

no Banco Central. Em consequência, é minimizada a interferência das operações 

no mercado primário de reservas do sistema do sistema financeiro; 

• como corolário do item anterior, haveria maior eficácia do mercado aberto com 

instrumento de regulação da oferta monetária, permitindo, inclusive, melhores 

condições para a atuação das operações dinâmicas; 

• como benefício adicional na área de finanças públicas, a manutenção de contas 

do Tesouro nos bancos comerciais, eliminaria a defasagem entre a arrecadação 

de impostos e o efetivo crédito de recursos na conta do Tesouro; 

• a explicitação da remuneração pela prestação do serviço é mais adequada ao 

Tesouro do que a remuneração implícita na aplicação do float. 
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5 IMPLANTAÇÃO E MODELO DE CONTA ÚNICA NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

O constante questionamento sobre os efeitos e os benefícios da consolidação da 

programação financeira em um sistema de conta única é fator de inquietação em torno 

da administração financeira dos estados. Ter um sistema de controle das finanças 

publica com solidez, agilidade e flexibilidade no que tange à programação financeira, 

respaldado na tecnologia e na integração de sistemas estruturantes nas áreas de 

orçamento e finanças, privilegiando a confiabilidade e segurança na operacionalização 

das informações, é a razão fundamental para sugestão de resultados que o estado do Rio 

de Janeiro tem buscado para o aprimoramento das políticas de gestão de recursos 

públicos de forma ordenada e centralizada. 

Segundo FEIJÓ, (2008, p. 494), “o sistema de conta única do tesouro nacional 

vem sendo continuamente aperfeiçoado desde a sua implementação. O último grande 

avanço foi sua integração ao Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, implantado pelo 

Banco Central em 2002”. 

Inicialmente, os questionamentos são os mais inesperados, e daí a sensação de 

que não se terá a perfeição desejada. No andamento do projetado, já se deixa espaço e 

margem para que quesitos dentro da previsão do que é contrário e satisfatório não fuja à 

expectativa e à oportunidade de controle. Ter a oportunidade de esclarecer que a coisa 

pública é um bem comum é testar sentimentos que ainda não foram provocados, e de 

que é preciso chegar a uma forma, que seja possível eliminar a fragilidade e a 

insegurança dos gestores quanto ao cumprimento das regras e atos legais estabelecidos. 

Portanto, controlar recursos financeiros, centralizar ações de gestores, conhecer 

o comportamento no trato do recurso público, são fatos que, com a implantação de uma 

conta única, cada vez mais tornam transparente as ações e programas de governo.  

Esses procedimentos vêm sendo universalizados e defendidos como uma forma 

competente e consciente de gerir e aplicar recursos públicos, mesmo que pareça ser uma 

forma de poder, o contexto desejado é de que se esta quebrando um paradigma e que 

haverá uma mudança de cultura quanto a quem é o dono do dinheiro. 

O estado do Rio de Janeiro efetuou um planejamento de ações em três etapas, de 

forma gradativa, para que a metodologia de implantação do sistema da CUTE 

alcançasse o sucesso desejado.  
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Destaca-se que, juntamente com o projeto de implantação da CUTE, o estado 

está em processo de construção de um novo sistema de controle da execução do 

orçamento e finanças, projeto esse que pretende garantir a governança e a celeridade na 

aplicação de recursos, a ser implantado em 2016. 

O desenvolvimento deste Sistema de Administração e Gestão Financeira do 

estado do Rio de Janeiro, (Siafe-Rio) tem como objetivo transmitir informações de 

forma centralizada à Sefaz-RJ, praticamente em tempo real. O novo sistema de gestão e 

controle trará segurança e agilidade em todas as operações do estado no que tange ao 

controle orçamentário, financeiro, registros contábeis e transmissão de dados2.  

Toda esta tecnologia estará à disposição para a eficiência e inovação, 

proporcionado assim melhor controle das ações governamentais e o suporte necessário à 

modernização da gestão de finanças públicas. 

O SiafeRio, substituirá o sistema de Administração Financeira para Estados e 

Municípios (SIAFEM/RJ), e tem como objetivo o controle orçamentário e a gestão 

financeira do estado. Além da segurança e da velocidade, o sistema está sendo 

desenhado e implantado por um grupo multidisciplinar, e suas inovações tecnológicas 

preveem a modernização da contabilização patrimonial, maior agilidade e controle das 

transferências governamentais, a geração de relatórios e a prestação de contas do 

governo de forma automática3. 

 Assim, a aspiração, considerando as peculiaridades do estado do Rio de Janeiro 

e da legislação vigente, é de que o Siafe-Rio venha potencializar o sistema de Conta 

Única do Tesouro Estadual, e ainda tornar-se mediador na gestão dos recursos 

financeiros do estado e principalmente, permitir que por meio do Siafe-Rio os órgãos da 

administração direta e indireta, movimentem seus recursos de arrecadação própria na 

Conta Única do Tesouro Estadual. 

  

                                            
2 Solicitação de Propostas SDP Nº: 001/2013, País: Brasil, Nome do projeto: Programa de modernização da gestão fazendária do 
Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ/RJ – PROFISCO PROJETO Nº BR-L1239. 

3 Titulo dos serviços de Consultoria: contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento e implantação de Sistema 
Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil que atenda às necessidades e especificidades do Estado do Rio de Janeiro, 
devendo integrar-se aos demais sistemas corporativos do Estado. 
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5.1 MODELO CONCEITUAL DE CONTA ÚNICA NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  

Albuquerque, Medeiros, Feijó (2013) definem como modelo conceitual de conta 

Única, o principio de unidade de caixa ou de tesouraria que diz respeito à administração 

centralizada de todos os recursos do Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal, como a 

expressão em âmbito público do princípio da concentração de bancos, incorporado à 

teoria de administração de recursos financeiros. 

Nesse sentido, a estrutura implantada para a modernização da gestão pública do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro obriga a todos os entes estaduais integrantes do 

Orçamento fiscal e de seguridade Social, a fazer parte do sistema Siafe-Rio. Neste 

contexto devem ter seus recursos aplicados e controlados pelo sistema de Conta Única. 

 A obrigatoriedade, conforme disposições do Decreto Estadual n° 22.939/1997, 

alterado pelo Decreto Estadual n° 44.899/2014, leva em consideração que os órgãos 

integrantes do Poder Executivo, de suas autarquias e fundações públicas, inclusive 

fundos por elas administrados, serão movimentados exclusivamente por intermédio dos 

mecanismos da conta única do Tesouro Estadual. 

 

Art. 3º - O Estado do Rio de Janeiro utilizará a Conta Única como 

instrumento para a unificação dos recursos financeiros do Estado. 

 § 1º - Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas 

vinculadas aos órgãos do Poder Executivo e de suas autarquias e 

fundações públicas, inclusive fundos por elas administrados, serão 

movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da 

conta única do Tesouro Estadual, na forma regulamentada pela 

Secretaria de Estado de Fazenda (RIO DE JANEIRO, 2014). 

 

 Assim, Conforme dispõe o Decreto supramencionado, este conceito não se 

aplica ao Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência, e a 

todos os fundos integrantes da estrutura da Defensoria Pública Geral do Estado, da 

Procuradoria Geral do Estado e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tais 

como o Fundo Especial da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - 

Fundperj, o Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado - Funperj e o Fundo 

Especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Femp, bem como os 

fundos dos respectivos Centros de Estudos Jurídicos dos referidos órgãos.  
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 Desta forma, os sistemas estruturantes do Governo, Siafe-Rio e CUTE, 

administrarão os Sistemas Orçamentário, Contábil e Financeiro, de forma Integrada. 

 

Figura 1 – Modelo de Modernização da Gestão Pública 

 

Fonte: Sefaz/RJ 

 

Já o sistema orçamentário, em suas diretrizes apresentadas, demonstra que a 

legalidade dos princípios orçamentários na administração das Receitas e das Despesas 

Orçamentárias e acompanhamento da política fiscal são aprimoramentos necessários à 

gestão da CUTE. 

 

Figura 2 – Modelo de Diretrizes orçamentárias 

 
Fonte: Sefaz/RJ 

 

Para um modelo adequado de gestão orçamentária, é necessário que os 

normativos estabeleçam mecanismos que garantam um orçamento voltado para o 
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resultado, e que seu monitoramento seja possível por meio de sistemas de gestão das 

receitas e despesas.  

 

Figura 3 – Modelo de Ações Recomendadas para a Gestão orçamentária 

 
Fonte: Sefaz/RJ 

  

O sistema contábil apresentado busca a Modernização da Gestão Pública, 

compatibilizando a ferramenta diretamente à conformidade da contabilidade, bem como 

contabilizar atos e fatos da administração pública de forma a manter organizadas as 

informações do estado, sendo os relatórios de gestão da CUTE parte destas ferramentas.  

 

Figura 4 – Modelo de Diretrizes Contábeis 

 
Fonte: Sefaz/RJ 

A integração dos sistemas estruturantes do estado à contabilidade e a 

implantação de novos sistema como a gestão de custos, a substituição do SIAFEM-RJ 
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pelo Siafe-Rio são ações que fazem parte da reorganização contábil do estado aos 

padrões internacionais da contabilidade. 

 

Figura 4 – Modelo de Ações Contábeis Recomendadas 

 
Fonte: Sefaz/RJ 

 

O sistema financeiro é a consolidação da operacionalização da CUTE, sendo 

etapa decisiva para a Modernização da Gestão Pública no que está relacionado à 

administração da disponibilidade de caixa e ao controle do processo de execução 

financeira. Desta forma, tem o objetivo de fortalecer e consolidar a CUTE. 

 

Figura 5 – Modelo de Diretrizes Financeiras recomendadas 

 
Fonte: Sefaz/RJ 

 

 Entre as ações de integração a principal é a garantia de que as receitas dos 

órgãos serão arrecadadas e contabilizadas pelos sistemas estruturantes, sendo a 
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administração e a organização dos pagamentos a cargo da entidade, mantendo 

centralizada a administração da tesouraria.  

 

Figura 6 – Modelo de Ações Financeiras recomendadas 

 
Fonte: Sefaz/RJ 

 

As mudanças introduzidas estabelecem fluxo de ingressos de receitas, controles 

por subcontas e a saída dos recursos nas formas estabelecidas pela gestão financeira e a 

execução orçamentária disciplinadas nas leis estaduais. 

 

 

Figura 1 – Modelo de Macro Processo das movimentações financeiras 

 
 Fonte: Sefaz/RJ 

 

 

 

 



36 
 

 Os procedimentos e conceitos, a seguir relacionados foram estabelecidos 

como forma de fortalecimento na implantação da CUTE: 

 

Procedimentos: 

• Siafe-Rio, fortalecimento da CUTE, guia de recolhimento Estadual - GRE, 

mensageria, reformulação das Fontes de Recursos, limite de saque; 

• Conta D: Conta de movimento das entidades da Administração Indireta, 

transferência diária de receita arrecadada para a CUTE;  

• Conta V: Convênios; e 

• Conta T: Convênios registrados no Sistema de Convênios – Siconv;  

 

Conceitos: 

• garantir disponibilidade de recursos para pagamento no momento do 

vencimento; 

• minimizar necessidade de obtenção de empréstimos e seus respectivos custos. 

• maximizar o rendimento dos saldos de caixa ociosos. 

• permitir melhor gestão e controle de todos os ingressos, evitando os desvios de 

recursos; e 

• centralizar operações financeiras, liberando recursos humanos para outras 

funções.  

A operacionalização da CUTE seria praticamente impossível sem um sistema 

com qualidade compatível, sendo esta uma das maiores necessidade para viabilizar a 

sua implantação.  

Além do cumprimento na íntegra das legislações e mandamentos legais, tem-se 

os benefícios, destacados a seguir como fundamentais para a consistência e a 

confiabilidade, no que tange à operacionalização da Conta Única: 

a) o fortalecimento do sistema contábil – definindo sua identidade, pois será 

considerada a principal fonte de informações de relatórios da execução 

orçamentária e financeira; 

b) a racionalização do número de contas bancarias uma quantidade excessiva de 

numero de contas bancárias ocasiona dificuldades para o controle;  

c) a reordenação das fontes de recursos a excessiva quantidade de fontes com 

destinação específica torna mais complexa a gestão e o controle dos saldos 

das disponibilidades;  
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d) interligação de todas as unidades gestoras do estado;  

e) conscientização dos gestores públicos no uso do recurso; 

f) oportunidade para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão 

orçamentária, financeira e fiscal do Estado. 

 

5.2 IMPLANTAÇÃO DA CONTA ÚNICA ESTADUAL – CUTE 

 O procedimento deu-se, na prática, com a edição da resolução SEFAZ nº 779, de 

05 de agosto de 2014, que dispõe sobre a regulamentação do Decreto nº 22.939, de 30 

de janeiro de 1997, sobre a operacionalização da Conta Única do Tesouro do Estado do 

Rio de Janeiro, a abertura e manutenção de contas correntes bancárias e outras normas 

afetas à administração financeira dos órgãos, entidades da administração pública 

estadual e respectivos fundos. 

 

1ª Fase – Modelo de Conta Única no âmbito do Estado do Rio de janeiro 

  Inicialmente, fez-se necessária a elaboração de norma regulamentando os novos 

procedimentos e funcionalidades do sistema, restringindo a movimentação financeira 

das unidades para que só utilizem a Conta Única do Estado. 

O processo precisou de planejamento de apoio institucional para preparação de 

normativos legais e seus cronogramas de implantação detalhados.  

Foi necessário especificar todas as alterações implementadas nos sistemas que 

iriam fazer a gestão da CUTE, nos casos do SIAFEM-RJ e SATE cujas alterações 

seriam de maior relevância. 

Com a definição dos atores responsável pela execução das alterações propostas, 

o levantamento das rotinas, passos que seriam executados e a escolha das Unidades 

Gestoras - UG “especiais” para a aderência inicial ao cronograma, a Contadoria Geral 

do Estado publicou as orientações por meio de procedimentos estabelecidos na rotina 

CONOR/SUNOT/CGE n.º 043/2014: 

 

Rotina CONOR/SUNOT/CGE n.º 043/2014 Rio de Janeiro, 15 de 

agosto de 2014. Trata a presente Rotina dos procedimentos contábeis 

para operacionalização da centralização dos recursos financeiros 

estaduais na CUTE – Conta Única do Tesouro do Estado do Rio de 

Janeiro, conforme disposições do Decreto Estadual n° 22.939/1997 

alterado pelo Decreto Estadual n° 44.899/2014 e Resolução 

SEFAZ/RJ n° 779/2014 (RIO DE JANEIRO, 2014). 



38 
 

A rotina CONOR/SUNOT/CGE n.º 043/2014 Rio de Janeiro, 15 de agosto de 

2014, informou a necessidade da observância das disposições introduzidas pelo Decreto 

Estadual n° 44.899/2014 pelas Unidades Gestoras Executoras, as quais são elencadas a 

seguir: 

a) procedimento para transferência de saldo contábil e financeiro da conta “D” 

do Órgão ou Entidade para a CUTE do Tesouro Estadual com emissão de PD 

– Programação de Desembolso; 

b) procedimento para devolução de saldo contábil da CUTE pelo Tesouro 

Estadual ao Órgão ou Entidade arrecadador dos recursos; 

c) procedimento para pagamento pelos Órgãos ou Entidades com recursos 

depositados na CUTE; 

d) procedimento para descentralização de cotas financeiras da Fonte 10 pelos 

órgãos que tenham recursos financeiros na CUTE;  

e) procedimentos para contabilização dos Rendimentos de Aplicação 

Financeira dos Recursos depositados na CUTE. 

Para tanto, seria necessário observar ainda o disposto no Parágrafo Único do artigo 9º:  

 

Parágrafo Único - As unidades autorizadas na forma prevista no caput 

deste artigo deverão adotar as providências necessárias para execução 

das Programações de desembolso - D’, bem como enviar as 

respectivas Relações Externas - RE, devidamente assinadas pelo 

Ordenador de Despesas do órgão ou entidade, diretamente ao AGFIN 

(RIO DE JANEIRO, 2014). 

 

2ª Fase – Migração gradual do modelo nas unidades integrantes 

  Esta etapa tem a responsabilidade da publicidade do cronograma de implantação 

das unidades gestoras selecionadas e da divulgação de rotinas contábeis e normas 

regulamentadoras. 

  A preocupação inicial foi com a capacitação dos servidores responsáveis e dos 

técnicos das Unidades Gestoras, que foram selecionadas para fazer parte do sistema 

CUTE, objetivando a correta execução dos procedimentos propostos. 

Em seguida, buscou-se identificar falhas no procedimento e ajustar as normas, 

em caso inconsistências na execução das rotinas e na construção do sistema, ajustá-las 



39 
 

se necessário, garantindo assim a conformidade do modelo nas unidades gestoras 

selecionadas nesta etapa4. 

 

3ª Fase – Extensão da Implantação da Conta Única no Poder Executivo 

Nesta etapa, estendeu-se a inclusão gradual das demais Unidades Gestoras ao 

sistema da CUTE, concentrando maior atenção no acompanhamento desta fase, e assim 

proceder à homologação da implantação completa do sistema CUTE. 

As unidade, após registrar suas receitas e conciliar suas contas de arrecadação, 

procede o repasse dos recursos financeiros para a CUTE, permanecendo com seus 

limites de saque disponíveis e livres para movimentação de acordo com as normas 

estaduais de execução orçamentária e financeira. 

Desta forma, foi possível concretizar o controle proposto para a gestão dos 

recursos financeiros e conhecer melhor o comportamento no trato do recurso público, 

fatos esses que, com a implantação de uma Conta Única Estadual – CUTE, permitiu 

compreender que as finalidades e regras estabelecidas foram executadas de forma 

natural e que a divulgação da ação refletiu apenas a atualização de um método e a 

frequência de um mecanismo legal de um processo.  

 No que tange à competência para o gasto, não foram necessárias alterações, pois 

era regra já definida para a gestão púbica. Também era ponto pacífico na gestão pública 

a mudança da cultura ou quebra do paradigma de que o dono do dinheiro é o cidadão 

sendo os gestores meros executores dos projetos de seus Governos. E ainda, no caso de 

comprovada a incompetência no uso dos recursos públicos, considera a ocorrência de 

improbidade administrativa.  

Nesta sintonia, o estado do Rio de Janeiro iniciou, em 2013, procedimentos para 

a contratação de consultoria para desenvolvimento de um sistema próprio de 

administração financeira. Esta possibilidade tornou-se realidade quando, por meio de 

licitação, houve a contratação da construção do desejado sistema.  

O novo sistema será nominado Sistema de Administração Financeira do Estado 

do Rio de Janeiro – Siafe-Rio. Paralelamente a este sistema, ainda, iniciou-se o 

desenvolvimento do Sistema de Guia de Recolhimento – SISGRE, com a finalidade de 

centralizar o recolhimento de receitas diversas de impostos, que ainda facilitará a 

                                            
4 NOTA EXPLICATIVA - Assunto: Premissas e critérios técnicos para justificar aprimoramentos de escopo do contrato do Siafe-
Rio. 
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implantação de metodologia de inclusão dos órgãos e entidades de forma programada na 

sistemática da CUTE. 

Assim, o projeto CUTE tem o objetivo de demonstrar o modelo atual proposto 

para a Conta Única do Tesouro Estadual, e planeja maximizar a sua utilização, 

reduzindo de forma gradual as contas bancárias existentes no estado, possibilitando uma 

sistemática que permita que os entes estaduais movimentem seus recursos de 

arrecadação própria na Conta Única do Tesouro. 

 

5.3 BENEFÍCIOS  

A conta única é uma ferramenta cujo propósito é a centralização dos recursos 

dos entes públicos numa única conta, entretanto ela não absorve o conceito de conta 

centralizadora, tendo em vista que esta tem como funcionalidade específica centralizar 

somente aplicações financeiras, enquanto a CUTE tem o conceito de centralização de 

recursos ampliada para um conjunto de funcionalidades, tais como, unificar recursos de 

origens da arrecadação, aplicações financeiras, o pagamento e a gestão de outros 

recursos financeiros, quando em uma simples centralização poderia aplicar apenas um 

dos conceitos anteriormente especificados. A implantação da CUTE apresenta um 

horizonte de oportunidade para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão 

orçamentária, financeira e fiscal do Estado.  

A implantação da CUTE é um passo importante na modernização da gestão das 

finanças públicas do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse procedimento vai 

permitir que sejam obtidos ganhos maiores nas aplicações financeiras, uma vez que são 

feitas pelos valores correspondentes às somas de todos os recursos financeiros 

existentes.  

Esse instrumento resulta ainda nos seguintes benefícios, que possibilitarão uma 

grande melhoria dos controles orçamentários, financeiros e fiscais do estado: 

• aperfeiçoa a gestão financeira, maximizando os ganhos com as aplicações 

financeiras dos recursos;  

• possibilita uma visão consolidada da totalidade de recursos financeiros que o 

Estado possui;  

• facilita a conciliação bancaria diariamente com os lançamentos contábeis;  

• disponibiliza informações gerencias por meio da consulta a saldos e extratos das 

movimentações financeiras e das aplicações;  

• racionaliza os processos operacionais;  
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• auxilia na prestação de contas da administração pública junto aos órgãos 

fiscalizadores;  

• agregam requisitos de segurança, essenciais para a administração pública;  

• gera relatórios específicos contemplando movimentação contábil e aplicação 

financeira; e, 

• flexibiliza a adaptação das soluções de tecnologia desenvolvidas pelo Estado aos 

arquivos gerados pelo Sistema Conta Única, e com personalização do usuário.  

Estes benefícios são de grande motivação para a proteção do interesse público.  

 

5.4 FRAGILIDADES 

Os requisitos de segurança são os mais preocupantes e essenciais para a 

administração pública, agrega-se a isso a necessidade de um alto grau de personalização 

dos usuários e seus perfis, nesses casos não há possibilidade de flexibilidade ou de 

adaptações de soluções.  

Para maiores garantias, a tecnologia do sistema foi desenvolvida pelo próprio 

estado e todas as transações devem ocorrer por meios eletrônicos e exclusivamente pelo 

sistema, bem como todos os acessos serão registrados e catalogados. Essas são 

consideradas para a administração regras básicas para a possibilidade de um sistema de 

Conta Única seja operado com absoluta segurança. 

Nesse compasso, lançar um sistema de CUTE com o objetivo de atacar a falta de 

recursos financeiros ou de conter uma crise financeira não é uma medida que se 

considere saudável, mesmo porque a CUTE não ira fazer contenção de despesas no 

âmbito da administração pública. A falta de recursos expõe o governo e sua política 

pública e, a solução para este fato depende de diversas vertentes, inclusive da 

participação dos demais poderes do estado. 

As observações de fraude operacional e tecnológica podem ocorrer se não 

acatadas pela administração as devidas recomendações de prevenção de causas de 

vulnerabilidade que são implementadas pelas áreas da gestão de tecnologia e pelos 

gestores das áreas operacionais. Nestas áreas, uma das precauções é a liberação de 

senhas de acesso para pessoas sem nenhum vínculo com o Estado para atividades que 

demanda investidura pública. O sistema de execução da CUTE deve ser dotado de 

inteligência que atenda a necessidade de cada usuário na proporção de sua necessidade, 

sem abalar a segurança de ambos. 
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Ações de segurança e monitoramento terão que ser permanentes e sempre 

aprimoradas, pois esta efetividade no combate a possível mau uso do sistema vai 

garantir que as atividades de execução da CUTE tenham os seus objetivos alcançados.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa procurou mostrar as dificuldades, a diversidade de regras, além 

dos problemas de interpretação que podem embaraçar ações harmoniosas para o 

controle do bem público. 

O referencial teórico abordou aspectos sobre controle financeiro e ambiente 

organizacional, considerando a relevância desses assuntos para a gestão das 

organizações públicas. 

Buscou evidenciar ainda o quanto é importante que, do ponto de vista da gestão 

financeira publica, a unificação de recursos em uma conta única seja vista como uma 

boa ideia, mas com prudência de dividir e definir quais recursos realmente devem fazer 

parte desta conta. 

 Diante disso, espera-se que a implantação da CUTE confirme que o controle 

financeiro pela centralização de recursos não é um processo de risco para as contas 

públicas, desde que gerenciado com responsabilidade e com controle permanente destes  

recursos, principalmente quanto ao controle orçamentário, pois não poderá haver 

comprometimento ou o uso irracional dos recursos que não visem o equilíbrio 

orçamentário. 

 Todos os fatos devem estar em conformidade com as normas contábeis, a 

centralização ou a descentralização de recursos financeiros, não tendo nenhuma 

semelhança com a contabilidade “criativa”, muito menos com “mágica” contábil. 

Para o controle e a transparência no gasto público no estado do Rio de Janeiro, a 

modelagem de um sistema específico de Conta Única – CUTE contribui para a 

promoção da efetividade na gestão de recursos públicos, conforme aponta FEIJÓ, 

(2013), em custodiar e gerir todos os recursos públicos financeiros incluídos na 

abrangência estabelecida na legislação, o governo não garante o cumprimento dos 

desembolsos programados. 

Sem administrar a CUTE, a tesouraria do Governo, em situações eventuais pode 

sofrer problemas esparsos de liquidez, acarretando assim custos ao erário por não 

garantir o pagamento de despesas no momento do seu vencimento. Ainda, pode-se 

evitar a necessidade de obter empréstimos minimizando os custos de endividamento 

público e potencializando o rendimento dos saldos de caixas ociosos, evitando a 

acumulação de depósitos do Governo não remunerados. 
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Além disso, para implantar essa forma padronizada de controle, é necessário 

trabalhar intensamente a cultura do uso do bem público e de como esse modelo deve ser 

entendido pelos gestores financeiros das entidades públicas. Para isso, não se pode 

pensar em limite em sua abrangência, deve-se buscar garantir que os benefícios a serem 

conquistados sejam consistentes para o governo.  

 Neste contexto, espera-se que as conclusões obtidas a partir deste estudo 

contribuam para o entendimento de algumas percepções dos gestores públicos no 

controle e na centralização de recursos públicos. 

 Por fim, todo esse processo de mudança faz parte de importante avanço 

institucional da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, cabendo ressaltar 

que uma mudança deste porte acompanha o que vem ocorrendo na vida política e 

administrativa da gestão pública, trazendo assim novos conceitos e respondendo com a 

confiança indispensável e necessária para proporcionar mais transparência quanto ao 

princípio de unidade de caixa, incorporado à teoria de administração de recursos 

financeiros e a consolidação destes recursos, independentemente de seu uso final.   
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