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Diante das transformações ocorridas na administração pública brasileira nas últimas décadas e 

a crescente necessidade por informações e transparência acerca dos atos públicosexecutados,a 

gestão do orçamento público apresenta-se como condição essencial para o bom desempenho 

dos gestores públicos e conhecimento para a sociedade em geral. Esse instrumento consiste 

numa importante ferramenta de execução das receitas e despesas da área governamental e 

também pode informar e auxiliar a sociedade na fiscalizaçãodas ações praticadas pelos 

agentes públicos. Diante desse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geralanalisar 

as variações dos gastos públicos, com enfoque no período eleitoral.Além desse objetivo, a 

pesquisa apresenta os seguintes objetivos específicos: Mensurar as variações dos gastos 

públicos nos períodos de 2015 e 2016; identificar quais contratos específicos firmados pela 

Prefeitura Municipal de Sapeaçu sofreram variações no período eleitoral e verificar se os 

gastos contratuais mais relevantes cumpriram os princípios da administração pública.Tendo 

em vista as características do trabalho, para seu desenvolvimento utiliza-se da pesquisa 

descritiva com base nos objetivos e para seu delineamento a pesquisa bibliográfica e 

documental a fim de verificar o comportamento do fenômeno em determinado período, a 

saber: a execução do orçamento público dos anos de 2015 e 2016 no Município de 

Sapeaçu/BA, caracterizando-se um estudo de casocom enfoque da abordagem qualitativa e 

quantitativa. Embora a pesquisa esteja em desenvolvimento,pôde-se constatar, a partir 

daanálise documental inicial de dados primários, que determinada despesa pública obteve 

alteração relevante no município de estudo no período eleitoral. Diante disso, há uma grande 

expectativa em obter resultados similares referentes aos demais processos a serem analisados. 

As disparidades inicialmente identificadas podem estar relacionadas ao não cumprimento 

pleno dos princípios da administração pública, bem como, das normas brasileiras de 

contabilidade e demais leis que norteiam a gestão pública. Espera-se que o estudo contribua 

para transparência e divulgação de informações econômico-financeiras de períodos eleitorais 

em âmbito municipal,que os dados obtidos sejam relevantes e esclarecedores, de modo 

quesirvam como motivação e despertemuma ação social no que diz respeito a fiscalização e 

utilização devida dos recursos públicos. 
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