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RESUMO

Objetiva-se com este trabalho dar uma visão básica acerca do assunto
Receita Pública,a vereadores e cidadãos leigos, uma vez que a Receita Pública
constitui-se de parte imprescindível do Orçamento dos Municípios, cuja aprovação o
legislador discutirá e votará durante todo o seu mandato . Muitas vezes, porém, ela
não é conhecida suficientemente nem pelos legisladores, nem mesmo pelos
cidadãos em geral, que precisam fiscalizá-los. Ao se analisar a realidade da região
de abrangência desta pesquisa, realizada junto à comunidade em geral e alguns
vereadores da região do vale do Sinos e Paranhana, no que diz respeito à formação
da Receita Pública, e a receita de seu município, constatou-se que há uma
considerável carência de conhecimento básico, que dirá, aprofundado, tanto dos
legisladores quanto dos cidadãos de um modo geral, em relação também ás receitas
do seu município. Tendo em vista o panorama constatado, apresenta-se esta
monografia como uma alternativa à falta de uma bibliografia direcionada a essas
pessoas, em que se procura dar uma visão geral dos processos de formação da
receita municipal. Naturalmente, espera-se que, após esse contato inicial, cada um
vá buscar aprofundar-se no assunto, uma vez que se mostra imprescindível que os
cidadãos em geral, na condição de financiadores de toda esta engrenagem que é a
administração pública, tenham condições de efetivamente fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos. E, para que isso aconteça, é basico que se tenha o mínimo
conhecimento sobre o que se deseja fiscalizar.
Palavras-chave: Receita pública. Orçamento público. Contabilidade pública.
Finanças públicas. Vereadores.
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