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A ação dos governantes públicos é materializada nasprestações de contas, as quais mostram 

suas decisões acerca da arrecadação de receitas, da execução de despesas e da consequente 

aplicação de políticas públicas, as quais estão explicadaspelaTeoria da Escolha Pública, no 

que tangeà tomada de decisão por parte dos gestores acerca das contas públicas. Deste modo, 

este estudo teve como objetivo geral mostrar os fatores que provocam as aprovações com 

ressalvas e rejeições das prestações de contas da Mesorregião do centro-norte baiano. Para 

atingir esse objetivo foi necessário verificar a gestão das contas públicas municipais, se existe 

contas aceitas com ressalvas, ou, rejeitadas; identificar as causas da aprovação com ressalva, 

ou, rejeição das contas; e discutir os resultados sob a perspectiva da Teoria da Escolha 

Pública. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, através da realização 

de umapesquisa documental nas 80 prefeituras integrantes da Mesorregião do Centro-norte 

baiano. Para coleta dos dados será acessado o sítio institucional do Tribunal de Contas dos 

Municípios da Bahia-TCM-BA, para consulta dos pareceres, emitidos pelo TCM acerca das 

prestaçõesde contas desses municípios referentes ao período de 2017 e 2018. A partir da 

coleta desses documentos será realizada análise documental com aplicação dos check list 

através da técnica de análise de conteúdo. Como resultados, espera-se que sejam encontrados 

subsídios que justifiquem a tomada de decisão dos gestores acerca da execução orçamentária, 

compreendendo os fatores que dão causa a aprovação com ressalvas e rejeição das contas, 

bem como, as variáveis implícitas nessa tomada de decisão como preconizado pela Teoria da 

Escolha Pública.  
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