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PLANO DE ENSINO 
 

 
 
I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Curso: Administração Pública 

Departamento: Departamento de Administração Pública 

Disciplina: Finanças Públicas       Código: 32FINPU 

Carga horária: 72 horas Período letivo: 2011/1 Termo: 3º 

Professor: Ivoneti Ramos 

Contato: voneramos@gmail.com  

 
II. EMENTA 

Política fiscal e funções do Estado. Bens Públicos: provisão e distribuição ótima. Teoria da 
tributação e da incidência. Eqüidade e eficiência tributária. Avaliação de dispêndios públicos. 
Federalismo fiscal e o sistema tributário brasileiro. Finanças públicas locais, política fiscal e 
provisão de bens públicos nos estados e municípios. 

 
III. OBJETIVOS DA AULA 

3.1 Objetivo geral: 
Oferecer ao aluno o instrumental analítico básico que o capacite a compreender e analisar a 
lógica das finanças púbicas, verificando quais funções o governo teoricamente deve exercer, 
bem como os impactos sociais dessa participação no setor econômico. 
 
3.2 Objetivos específicos: 
O aluno deverá ser capaz de: 
- Estudar as funções o governo 
- Examinar as falhas de mercado e os instrumentos passiveis de serem usados para corrigi-las· 
- Aprender a evolução do sistema tributário brasileiro e seus problemas 
- Compreender os diferentes principios de tributação 
- Analisar os efeitos distributivos e em termos de eficiencia das diferentes formas de tributação· 
- Diferenciar as esferas governamentaris e estabelecer os principios do federalismo brasileiro·  
- Analisar os diferentes conceitos de deficit público e sua relação com a divida pública·  
- Examinar a evolução das finanças públicas brasileiras 
- Analisar a evolução dos gastos publicos no Brasil e de sua prática orçamentária  
- Resolver os exercícios teóricos e práticos relacionados que envolvem a disciplina 
- Analisar sites que tratem temas relacionados às finanças públicas 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Bloco I – Funções, tamanho e crescimento do setor público 
4.1 Razões econômicas para existência do governo: contextualização 
4.2 Falhas de mercado: a teoria dos bens públicos, externalidades, monopólio natural, 
informação assimétrica e mercados incompletos 
4.3 Funções do Governo: alocativa, distributiva, estabilizadora e reguladora 
4.4 Tamanho do Estado 
4.5 Políticas econômicas: políticas fiscal e monetária  
 
Bloco II – Teoria da Tributação e incidência / Teoria dos gastos Públicos 
4.6 Federalismo fiscal  
4.7 Teoria da tributação, incidência e evolução do sistema tributário  
4.8 Classificação das receitas públicas 
4.9 Avaliação de dispêndios públicos: modelos macro e microeconômicos 
4.10 Gastos públicos: incorporação e crescimento econômico 
4.11 Classificação das despesas públicas 
 
Bloco III - Finanças públicas locais(Estados e Municípios) 
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4.12 Comportamento das finanças catarinenses  
4.13 Comportamento das finanças municipais pós-LRF  

 
V. METODOLOGIA 

As aulas teóricas serão realizadas através de exposição, seminários, estudos dirigidos e 
debates. Será utilizado o laboratório para agilizar o reconhecimento e acesso às informações 
contidas nos sites como IBGE, TCU, Ministério da Fazenda / Tesouro Nacional e Anuário 
Estatístico da Previdência Social. Será realizada uma aula-palestra com o auditor da Receita 
Estadual/SC com o tema “ICMS: aspectos básicos do principal imposto estadual”. Está prevista 
uma visita técnica a uma unidade financeira e orçamentária da saúde, como estudo de caso. 
Ainda contaremos com um trabalho de indicadores a ser definidido previamente pela 
professora, previsto no projeto de extensão denominado Bússola Muncipal. As aulas serão 
dividas em três blocos: Bloco I – Funções, tamanho e crescimento do setor público / Bloco II – 
Teoria da Tributação e Incidência / Teoria dos gastos Públicos /  Bloco III - Finanças públicas 
locais(Estados e Municípios). Adotaremos como livro-texto: SILVA, Fernando Resende da. 
Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 2007. Utilizaremos os demais livros referenciados no 
item VII para complementar as leituras, assim como os materiais oriundos das pesquisas que 
serão realizadas ao longo do semestre.  

 
VI  AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada através dos procedimentos abaixo:  
 
6.1. Trabalho técnico indicadores – 20% 
6.2  Planilha de Avaliação Participação - (20%) 
6.3. Através de 02 (duas) provas individuais relacionadas aos conteúdos ministrados em cada 
bloco - (60%) 
Importante:  

1. Critérios de avaliação de provas: objetividade / articulação entre os conteúdos 
apreendidos / coerência conceitual; Critérios de avaliação para atividades: coerência 
conceitual / concisão / segurança / trabalho em equipe, quando for o caso de atividades 
em dupla ou grupo. 

2. Serão realizados “desafios” (exercícios/questionamentos relâmpagos relacionados ao 
conteúdo já ministrado) durante as aulas onde o aluno que obtiver o melhor resultado 
receberá um “incentivo” para resgatar no momento das provas (a posse e o controle do 
incentivo é feita pelo aluno que recebê-lo e o resgate somente é possível através da 
devolução do incentivo à Professora). Os incentivos podem ser trocados por pontuação 
nas duas provas, no limite de até 03 incentivos por prova (01 incentivo = 0,35 pontos / 
02 incentivos = 0,70 pontos / 03 incentivos = 1,0 ponto). Os incentivos são pessoais e 
intransferíveis e servem para estimular a leitura e a participação em sala de aula. Fica a 
critério da Professora conceder incentivos à título de participação para alunos que se 
destacarem em discussões/leituras/atividades realizadas em sala de aula. 

3. Em todas as atividades será levado em conta o envolvimento e a participação do aluno 
nas atividades e discussões. 

 
Média Final = (Trabalho Indicadores * 0,20) + (Participação * 0,20) + (Média Provas * 0,60) 
 
Observações adicionais: Somente será permitida a entrada tardia para realização da prova 
enquanto todos os alunos ainda estiverem presentes em sala // A prova de exame final engloba 
todo o conteúdo ministrado nos blocos // A justificativa de faltas dá direito ao aluno de fazer 
atividades acadêmicas, mas não abona as faltas // Trabalhos nos quais se constatar evidência 
de cópias de outros trabalhos, livros ou internet, sem menção às fontes, receberão nota zero e 
não poderão ser refeitos // Trabalhos postados ou entregues fora da data prevista serão 
penalizados com um ponto por dia de atraso // Serão penalizados em 10% da nota os trabalhos 
que não seguirem as Normas da ABNT. 
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VI. BIBLIOGRAFIA 
 

Básica : 
BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo Roberto. Economia do setor público no Brasil. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005. 
GIAMBIANGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia de. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. 3 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.    
RIANI, Flávio. Economia do setor público: uma abordagem introdutória. São Paulo: Atlas, 
2002.  
SILVA, Fernando Resende da. Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
Complementar:  
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 14 ed. Rio:Forense, 1984.  
CRUZ, Flávio da (organizador) et al. Lei de responsabilidade fiscal comentada. 5 ed. São 
Paulo:Atlas, 2006. 
CRUZ, Flávio da (organizador) et al. Comentários à Lei nº 4.320. 5 ed. São Paulo:Atlas, 2008. 
DEODATO,A . Manual de ciência das finanças. 12 ª ed. São Paulo: Saraiva, 1971.  
JUND, Sérgio. Administração, orçamento e contabilidade pública: teoria e 830 questões. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
MATIAS-PEREIRA, José. Finanças Públicas: a política orçamentária no Brasil. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
MUSGRAVE & MUSGRAVE. Finanças públicas: teoria e prática. São Paulo/Rio de Janeiro: 
USP/Campus, 1980. 
MUSGRAVE, Richard A. Teoria das finanças públicas: um estudo de economia 
governamental. São Paulo: Atlas, 1976. 

 
 

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

 
A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de 

segunda chamada. 

 
Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas 
datas fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria 
Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos 
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de 
cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados, motivados por: 
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência; 
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por 
atestado médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de Doenças 
(CID); 
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros; 
IV - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade 
militar; 
V - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, 
filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro(a); 
VI - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições 
em entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; 
VII - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela coordenação do 
respectivo curso ou instância hierárquica superior; 
VIII - direitos outorgados por lei; 
IX - coincidência de horários de exames finais, fixados por edital próprio; 
X – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou 
o País. 
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Leia a resolução na integra na página da Secretaria dos Conselhos: http://secon.udesc.br/ 

 

http://secon.udesc.br/

