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ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS, NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO 
 

THAIS LARESSA GALVAO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYNARA ALANA GALVAO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A LOA é o instrumento formal obrigatório (C.F. art.165, §5º ao §8º.) de programação das ações 
que serão executadas e que viabilizará concretização das situações planejadas no Plano Plurianual, 
obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Orçamento Público estima os recursos a serem 
obtidos, bem como o montante dos dispêndios a serem efetuados durante um exercício 
financeiro, de modo a evidenciar a politica econômico-financeira e o programa de trabalho do 
Governo. A Lei Orçamentária Anual é revestida por atos formais, prevendo as receitas e fixando as 
despesas que potencialmente serão realizadas no período de um ano. Identificar os princípios 
orçamentários da elaboração do orçamento publico e relatar a importância desses no processo de 
preparação da Lei Orçamentária. Identifica os estudos qualitativos. Os instrumentos de coleta de 
dados caracterizam ser do tipo documental e bibliográfica. Os princípios tem a função de 
parametrizar a preparação e elaboração do orçamento. Para a elaboração, aprovação e execução 
do orçamento público devem atender alguns princípios orçamentários que visam aumentar a 
consistência do orçamento, com premissas, padrões e regras básicas no que tange as normas para 
elaboração do orçamento público. Princípio da Anualidade: o orçamento deve ser elaborado por 
um determinado período de tempo, no Brasil o exercício financeiro coincide com o ano civil. 
Princípio da Unidade: o orçamento é uma única peça, deve ser elaborado com base num único 
exercício financeiro, abrangendo as receitas e os programas a serem desenvolvidos pelos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Princípio da Universalidade: consiste em conter todas as 
previstas receitas e despesas a serem realizadas no exercício financeiro. Princípio da Exclusividade: 
o orçamento relata apenas previsões de receitas e fixação de despesas, sendo proibido conter 
matérias estranhas. Exceções no ART. 165 §8º da C.F.. Princípio da Especificação: especificação 
detalhada das receitas e despesas. Esse princípio impede quaisquer dotações genéricas de 
classificação de despesas, de modo que toda despesa seja identificada por elemento. Princípio da 
Clareza: embora seja de caráter formal, este deve ser expresso de forma clara, ordenada e 
completa por tratar de documento do interesse público. Princípio da Publicidade: esse norteia 
todos os atos da administração pública, proporcionando a transparência da publicação do 
orçamento para toda sociedade, devendo ser divulgado pelos veículos oficias do conhecimento 
público. Princípio do Equilíbrio: refere ao equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja ,que a 
receita seja suficiente para cobrir a despesa fixada. A partir dessa analise, conclui-se que os 
princípios orçamentários são importantes e fundamentais para eficácia da elaboração e execução 
da peça orçamentária. Esses garantem o amplo acesso e compreensão da sociedade às 
informações pertinentes aos gastos, receitas e aos investimentos, tornando transparente a gestão 
fiscal.         
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DOS COMPONENTES ECONÔMICOS PARA EVITAR QUE AS EMPRESAS 
ENTREM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 
JULIANA MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MÁRCIA SATIE TAKAHASHI FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIMONE NEMÉZIO DA COSTA SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

STEPHANIE CAROLINE SILVA CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO TEÓFILO DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A auditoria tem um papel fundamental para assegurar a análise dos registros e proporcionar 
credibilidade nas tomadas de decisões. Os instrumentos usados pelo auditor contribuirão para a 
gestão, em busca de um caminho para o sucesso da atividade empresarial. Este artigo traz uma 
resposta para seguinte problemática: Quais os componentes do cenário econômico que podem 
ser analisados pelos auditores para encontrar os fatores que levarão uma empresa a recuperação 
judicial? O objetivo deste estudo é identificar os componentes do cenário econômico que podem 
ser usados pelos auditores, para se evitar a recuperação judicial, na busca de resultados mais 
eficientes, que manterão estabelecimento empresarial em funcionamento, sanando as 
dificuldades financeiras e estruturais. 
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A IMPORTÂNCIA DA ANALISES DAS DEMONSTRAÇÕES NO PROCESSO DECISÓRIO 
 

SANDRA CRISTINA PELEGRINI GIACOMELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IRENE CAIRES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O cenário globalizado e dinâmico exige cada vez mais das empresas que querem manter-se 
competitivas e solidificadas no mercado. Para isso os gestores e administradores devem lançar 
mão de técnicas e recursos para se consolidarem. Uma grande ferramenta à disposição dos 
gestores é a análise contábil e financeira das principais demonstrações elaboradas pela empresa. 
Nestes relatórios são evidenciados todos os atos e resultados. Seus índices serão capazes de 
indicar as melhores ações para garantia do sucesso. Neste sentido, este estudo tem como objetivo 
identificar os relatórios mais utilizados nas analises contábeis e financeiras, e quais as dificuldades 
encontradas pela organização no processo de tomada de decisão. Esta pesquisa é de caráter 
exploratório, do tipo bibliográfico. Conclui-se que, utilizando as ferramentas contábeis, através de 
análises detalhadas, obtem-se um precioso indicador de como planejar e atuar, para garantir um 
desempenho que atenda aos anseios das organizações. 
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
 

DAYANE CRISTINA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IRENE CAIRES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Auditoria é um exame analítico das operações, realizando levantamento das transações, 
rotinas, operações e procedimentos utilizados. Auditoria governamental auxilia o controle na 
gestão pública, podendo voltar-se para recursos financeiros, orçamentários, patrimoniais ou 
contas públicas. Os objetivos desta pesquisa são identificar a auditoria governamental, quais os 
tipos de auditoria governamental e a finalidade de cada um. Esta trabalho foi elaborado como 
pesquisa bibliográfica, baseando-se em materiais anteriormente elaborados, sendo livros, artigos 
científicos, as Normas Brasileiras de Contabilidade e Pronunciamentos Técnicos. Pela observação 
dos aspectos analisados pode-se acreditar que a auditoria governamental é um dos principais 
meios para o controle na gestão pública, e fundamental para a gestão, podendo ter finalidades 
diferentes, conforme seus objetivos finais, assim são divididos em tipos de auditoria, classificados 
de acordo com o foco ou objeto de exame. São tipos de Auditoria: de Gestão, Operacional, 
Contábil, de Sistemas e Especial.  
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DIREITO EMPRESARIAL: UMA VISÃO GLOBAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 
 

PEDRO TEÓFILO DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOICE MONTEIRO LIRA TIYODA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LILIAN APARECIDA GUIOTOKU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo deste trabalho é demonstrar que o direito empresarial disciplina a criação, registro 
e a obrigatoriedade da escrituração dos livros contábeis, partindo de uma pesquisa bibliográfica 
qualitativa. Como resultados, apurou-se que o empresário deve, antes do início da atividade 
empresarial, proceder ao registro na junta comercial e respeitar o dever de escrituração. Ao final 
pôde-se concluir que o direito empresarial é de grande importância para a estruturação e criação 
e manutenção da sociedade empresária, já que esta deve seguir as formalidades intrínsecas e 
extrínsecas do empresário, com a obrigação de manter o livro diário, que é de grande importância 
para a sociedade, pois, no futuro, servirá de suporte para eventual pedido de recuperação de 
empresas e em eventual processo de falência. 
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INFORMAÇÃO CONTÁBIL: UMA FERRAMENTA DE APOIO AOS GESTORES NA TOMADA DE DECISÃO 
ASSOCIADA AOS SEUS COLABORADORES  

 
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANGÉLICA PEREIRA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ MORAES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JARDELMA DA SILVA LIMA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LILIAN APARECIDA GUIOTOKU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Diante de um ambiente complexo que as empresas estão inseridas surgiu a necessidade de 
estudar o patrimônio e suas variações, ocasionando o surgimento da contabilidade gerencial, 
sendo considerada um instrumento de gestão à organização. Neste sentido, a pesquisa apresenta 
estudos baseados em uma metodologia de abordagem qualitativa, com dados coletados através 
de livros e artigos científicos, onde evidencia as ideias relatadas pelos autores com o intuito de dar 
veracidade ao assunto abordado e, compreender, como as informações contábeis podem auxiliar 
os gestores na tomada de decisão relacionada aos seus colaboradores? Com o intuito de 
solucionar o problema em questão, o artigo tem o objetivo de identificar de que forma as 
informações contábeis podem apoiar os gestores na tomada de decisão associada aos seus 
colaboradores, com a justificativa de auxiliar os administradores a utilizar corretamente a 
informação contábil, concluindo que quando conciliada com a motivação dos colaboradores 
influencia na eficiência organizacional. 
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MOTIVAÇÕES E DIFICULDADES DA IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 
 

IRENE CAIRES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CÍNTIA LAURENTINO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

        Mudanças ambientais têm levado cada vez mais as empresas a se preocuparem com a 
sustentabilidade. Observando a escassez dos recursos naturais e buscando uma melhor aceitação 
pela sociedade, muitas organizações têm buscado introduzir a Contabilidade Ambiental como 
forma de obter lucro de maneira sustentável, a fim de proteger os recursos naturais em escassez, 
procurando aumentar lucros e diminuir os custos, além de estarem preocupadas também em 
cumprir sua função social, beneficiando a todos os envolvidos neste meio. Neste sentido, este 
estudo é importante por buscar discutir tal questão beneficiando a sociedade como um todo, 
tendo em vista que objetiva identificar qual a motivação das organizações brasileiras ao realizarem 
a Contabilidade Ambiental, e quais as dificuldades que elas encontram para viabilizá-la, através de 
uma análise bibliográfica. Conclui-se que as empresas estão preocupadas em lucrar e que 
precisam enxergar a contabilidade ambiental como um investimento e não mais como um custo. 
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O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAIO CALDEIRA DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MATHEUS HENRIQUE VINHA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Vivemos um momento de transformações em todos os aspectos da sociedade mundial. E 
como reflexo destas mudanças, as organizações tem enfrentado grandes desafios na luta pela 
sobrevivência no mercado. E como a administração é o alicerce das empresas entende-se que ela 
esta relacionada com esta sobrevivência ou não das organizações, neste sentido este artigo 
objetiva identificar como a administração das organizações esta relacionada com os pedidos de 
falência das mesmas. E como forma de alcançá-lo o estudo foi realizado através de abordagem 
qualitativa e pesquisa bibliográfica. Justificando sua existência pela necessidade de mostrar aos 
gestores que a qualidade da gestão é determinante para que a falência não ocorra. Diante disso, 
conclui-se que a administração é responsável por direcionar os departamentos e portanto, a 
organização como um todo, sendo que as decisões tomadas em um setor refletem nos demais e 
consequentemente em todo conjunto, podendo contribuir para permanência ou falência do 
negócio no mercado. 
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O PAPEL DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA FERREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAIO CALDEIRA DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIZ HENRIQUE GAUDIOSO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATHEUS HENRIQUE VINHA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Tendo em vista que a produtividade de uma empresa é o que define os seus lucros, entende-
se que as mesmas buscam formas para aumentar sua produção, porém há a necessidade de fazer 
com que isso aconteça de forma planejada para não acarretar prejuízos, mas sim lucros. E os 
relatórios gerenciais são essenciais neste processo, diante disso, este estudo justifica-se por 
buscar discutir tal questão, beneficiando a todos os gestores que terão em mãos o estudo. 
Considerando que este artigo objetiva compreender o papel que os relatórios gerenciais de custo, 
exercem nas empresas, para que seja possível aumentar a produtividade em escala real. Para 
tanto a metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, explorando o assunto através de 
materiais já publicados. Os resultados mostram que os relatórios gerenciais proporcionam 
segurança ao gestor, pois, se utilizados adequadamente, pode diminuir a possibilidade de 
prejuízos futuros, além de aumentar a possibilidade de uma decisão acertada. 

 


