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Resumo
Este artigo destina-se a compreender a importância do orçamento público para a efetivação
das políticas públicas, de modo particular para a Política de Assistência Social no município
de  Maracanaú  (CE). Para  isso  foi  realizada  uma  apresentação  da  temática  finanças  e
orçamento público, para então realizar uma breve análise sobre o orçamento destinado à
assistência  social  em  Maracanaú.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa,  bibliográfica  e
documental.  Por  meio  deste  trabalho  verificou-se  a  relevância  do  orçamento  público,  a
evolução dos valores para o órgão gestor da Política de Assistência Social em Maracanaú e
suscitou a necessidade de continuidade dos estudos nesta área. 
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Abstract
This article aims to understand the importance of the public budget for the implementation of
public policies, particularly for the Social Assistance Policy in the municipality of Maracanaú
(CE). For that, a presentation was made on the subject of finance and public budget, and
then a brief analysis of the budget for social assistance in Maracanaú. This is a qualitative,
bibliographical and documentary research. Through this work, we verified the relevance of
the public budget, the evolution of the values for the managing body of the Social Assistance
Policy in Maracanaú, and raised the need for continuity of studies in this area.

Key-words: Public policy; Public administration; Public finances; Public budget.

1. Introdução

A temática orçamento público nem sempre tem sido objeto de interesse e discussão

pelos atores das políticas públicas contemporâneas, embora seja de suma importância para

a efetivação das mesmas e esteja atualmente em pauta. Acredita-se que existe um mito que

este  assunto  deve ser  para  contadores,  administradores,  no máximo para  gestores  das

políticas  públicas.  Assim,  este  trabalho  pretende  desmistificar  este  tema  e  ressaltar  a

importância dele em várias áreas de atuação das políticas públicas.

Vale ressaltar ainda que as políticas públicas operacionalizam por meio da gestão

pública, que por sua vez rege-se por princípios, normas, legislações. Ressalta-se que, os

termos  gestão  pública  e  a  administração  pública  serão  considerados  sinônimos  nesta

pesquisa.  A  gestão  pública  deve  orientar-se  pelos  princípios  básicos  da  Administração

Pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Uma frase

bem conhecida que norteia a ação e a decisão do gestor público, é a seguinte: “Enquanto na

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só

é permitido fazer tudo que a lei autoriza” (LIMA, 2005, p. 244).

Desta forma,  por  mais que os gestores públicos  pretendam implantar  ações que

possibilitem a melhoria do serviço público, eles deverão orientar-se por estes princípios e

todos demais preceitos da gestão pública,  o que ao mesmo tempo restringe e norteia o

poder de decisão pública.

A questão que se coloca na atualidade em relação à administração pública não é

mais resolver exclusivamente o problema da confiança pública na probidade do governo,
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mas produzir confiança pública em sua capacidade de desempenho (BEHN, 1998). Verifica-

se que a administração pública reage às mudanças econômicas e sociais que se processam

à  sua  volta,  entretanto  ainda  de  forma  lenta,  o  que  reflete  de  maneira  negativa  nas

organizações  públicas,  podendo  gerar  sentimentos  de  desestímulos  e  resistência  a

mudanças.

Com relação à adoção de medidas para melhorar o desempenho da administração

pública,  existem  diversos  mecanismos  que  podem  ser  utilizados  pelos  governos  para

promover  essas  mudanças,  segundo  Matias-Pereira  (2012),  entre  esses  instrumentos,

destacam-se o processo orçamentário, o sistema de gestão de pessoal e a transparência.

Neste  estudo,  focaremos  na  importância  do  orçamento  público  para  a  efetivação  das

políticas públicas, de modo especial na Política de Assistência Social.

2. Objetivos

Diante  de  tais  considerações,  e  acreditando  que  a  relevância  deste  estudo  está

centrada na possibilidade de contribuir para uma reflexão crítica em torno do assunto em

questão,  esta  pesquisa  possui  como  objetivo  geral:  compreender  a  importância  do

orçamento  público  para  a  efetivação  das  políticas  públicas,  de  modo  particular  para  a

Política de Assistência Social no município de Maracanaú. 

Como objetivos específicos, este trabalho pretende: conhecer os principais conceitos

sobre  finanças  públicas  e  orçamento  público;  verificar  os  valores  do  orçamento  da

Secretaria de Assistência Social - SASC do município de Maracanaú; verificar brevemente o

financiamento dos três entes federados: União, Estado e Município. 

3. Justificativa

O interesse das pesquisadoras em suscitar a temática se deu em decorrência das

observações e inquietações que se materializam por meio das experiências profissionais na

gestão da Política de Assistência  Social  do município  de Maracanaú-CE,  bem como do

referido  assunto  encontrar-se  em pauta  no cenário  nacional,  como uma das dimensões

necessárias para justificar a instabilidade da economia, como por exemplo com a aprovação
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da Emenda Constitucional nº 954, de 15 de dezembro de 2016, que institui o Novo Regime

Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por

vinte (20) exercícios financeiros, conforme previsto.

Ainda destaca-se a importância para a acadêmia, tendo em vista a relevância desta

temática e a carência de mais discussões sobre a mesma, de modo a fomentar o interesse

neste  campo  e  desmitificar  que  este  assunto  é  complexo  e  que  não  necessita  ser  de

conhecimento  de  todos,  tendo  em  vista  que  vivenciamos  os  reflexos  dá  gerência  ou

ingerência em prol da melhor utilização dos recursos públicos e distribuição das riquezas do

país.

Também  é  esperado  que  os  resultados  deste  estudo  despertem  o  interesse  de

outros órgãos e da comunidade em geral para a necessidade de se compreender melhor a

temática  orçamento público,  a fim de poder participar  como atores protagonistas,  e não

apenas coadjuvantes na elaboração e monitoramento das políticas públicas.

3. Método

Quanto  à  metodologia  de  pesquisa,  é  por  meio  dela  que  é  possível  planejar  o

caminho para alcançar um determinado resultado, previamente objetivado. A natureza desta

pesquisa  é  qualitativa.  Desta  forma,  ao  usar  a  pesquisa  qualitativa,  as  pesquisadoras

buscaram analisar significados, motivos, valores e atitudes, o que possibilitou uma análise

mais profunda das relações e seus processos. Para tanto, os critérios utilizados neste tipo

de estudo foram a coerência  e a  lógica,  a  consistência  de seus conteúdos  e  materiais

selecionados, a intersubjetividade, a objetivação e a originalidade (GIL, 2001). 

Quanto aos seus meios de investigação,  ou seja, seus procedimentos técnicos, o

estudo foi  bibliográfico e documental.  O levantamento bibliográfico sobre o tema que se

pretende pesquisar, se deu a partir de referências teóricas publicadas, as quais, de forma

interligadas, subsidiaram todas as partes da pesquisa. Já a pesquisa documental aconteceu

4 Referente a  proposta de Emenda à Constituição - PEC nº 241/55, chamada de PEC do Teto dos
Gastos Públicos.
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por meio de arquivos, leis,  decretos, portarias, normatizações, relacionados a Política de

Assistência  Social  e  a  Secretaria  de  Assistência  Social  e  Cidadania,  da  Prefeitura  de

Maracanaú, do estado do Ceará.

5. Resultados obtidos

É de suma importância destacar que para compreender o conceito de política social

como política pública e direito de cidadania é preciso conhecer o termo política em seus dois

principais significados. Partindo desta assertiva:

Há,  de  fato,  um  sentido  mais  geral,  referente  aos  temas  clássicos  da
política,  como  eleições,  voto,  partido,  parlamento,  governo.  Mas,  há
também, um sentido mais recente e restrito,  que se refere às ações do
Estado face às demandas e necessidades sociais da sociedade, desde que
aquele se tornou crescentemente interventor (PEREIRA apud BOSCHETTI,
2008, p. 87).

Neste  artigo,  o  significado  de  política  é  o  mais  recente  e  restrito  como  dito,

caracterizado como política pública, o qual engloba a política social. Entretanto, como disse

Gramsci  (1990,  p.  15),  mesmo  que  os  primeiros  elementos  sejam  esquecidos,  eles

continuam presentes pela sua reiteração, tornando-se, assim, os “pilares da política e de

qualquer  ação  coletiva”.  Partindo  deste  entendimento,  desca-se  a  seguir  os  principais

conceitos de finanças e orçamento público,  para melhor compreensão da efetivação das

Políticas Públicas.

5.1. Finanças públicas e orçamento público

As  finanças  públicas  tratam  dos  gastos  do  setor  público  e  das  formas  de

financiamento desses gastos, de forma sucinta. Desta forma, são desenvolvidos estudos e

análises que procuram compreender e esclarecer a participação setor público na economia,

as fontes e origens das receitas públicas, as formas de intervenção do Estado na atividade

econômica. Enquanto, o orçamento público é um dos  instrumentos de planejamento das

finanças públicas, utilizado para gerenciar  e controlar a aplicação dos recursos públicos e

monitorar os gastos realizados, devendo representar o compromisso do governante com a
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sociedade para a execução de políticas públicas. Vejamos a definição de Finanças Públicas,

conforme Baleeiro:

Ela  é  a  disciplina  que,  pela  investigação  dos  fatos,  procura  explicar  os
fenômenos  ligados  à  obtenção  e  dispêndio  do  dinheiro  necessário  ao
funcionamento dos serviços a cargo do Estado, ou de outras pessoas de
direito público,  assim como os efeitos outros resultantes dessa atividade
governamental (1995, p. 6).

Já por meio do orçamento público os cidadãos podem visualizar onde, quando e com

quais recursos será realizada uma obra ou fornecido um serviço. No entanto, os citados

cidadãos  precisam  ter  um  mínimo  de  formação  ou  informação  nesta  área  para  poder

compreender  a  mencionada  peça,  sendo  que  este  entendimento  não  é  de  domínio  ou

interesse de todos, mesmo que possa impactar no cotidiano da população.  Desta forma,

como ressalta Salvador (2010) o estudo do orçamento público deve ser considerado como

um elemento importante para compreender a política social, pois é uma peça técnica que vai

além da sua estruturação contábil, refletindo a correlação de forças sociais e os interesses

envolvidos na apropriação dos recursos públicos. 

Colabora ainda com essa assertiva Castro (2012), pois segundo ela o orçamento

público, concebido inicialmente como um instrumento de controle das receitas e despesas,

vai sendo determinado historicamente como um espaço de tomada de decisões sobre os

objetivos dos gastos e recursos necessários para o financiamento, em diferentes tempo e

lugares.  Assim,  o  dimensionamento  desses  gastos  permite  compreender  e  mensurar  a

importância dada a cada política pública.

São  instrumentos  de  planejamento  e  operacionalização  das  finanças  públicas  e

também  complementares  para  a  elaboração  do  orçamento  público,  previsto  pela

Constituição Federal de 1988: o Plano Plurianual (PPA)5, a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(LDO)6 e  a  Lei  Orçamentária  Anual  (LOAS)7.  O  objetivo  principal  destas  três  peças

5 No PPA devem constar as ações planejadas, as diretrizes, objetivos e metas do governo, incluídas
as  despesas  de  investimento  e  custeio  dos  serviços  para  quatro  anos,  iniciando-se  no  governo
vigente e se estendendo por mais um ano no governo seguinte (CASTRO, 2012).
6 A  LDO  consta  de  metas  e  prioridades  para  o  exercício  financeiro  subsequente  e  orienta  a
elaboração da Lei Orçamentária Anual (CASTRO, 2012).
7 A LOA estabelece anualmente as receitas e despesas de natureza fiscal e de seguridade social em 
conformidade com as ações constantes no PPA (CASTRO, 2012).
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orçamentárias  é  integrar  as atividades de planejamento  e  orçamento  visando garantir  a

execução  das  políticas  públicas  governamentais  nos  municípios,  estados  e  em  âmbito

nacional.

O Poder Executivo tem a prerrogativa de elaborar e executar o PPA, a LDO e a LOA,

enquanto o Poder Legislativo pode alterar, por meio de emendas, a proposta original ou

apenas confirmar as propostas por meio do voto. Ressalta-se a importância do orçamento

participativo como meio de atender as necessidades e demandas da população nas fases

de elaboração, e também posteriormente monitorando se o que fora aprovado está sendo

realizado.

No  item  seguinte,  analisaremos  brevemente  o  orçamento  da  Secretaria  de

Assistência Social e Cidadania - SASC, órgão que operacionaliza a Política de Assistência

Social no município, como segue.

5.2. Orçamento da Assistência Social no município de Maracanaú (CE)

Com  base  nas  informações,  referentes  a  LOA,  disponibilizadas  no  Portal  da

Transparência do município de Maracanaú – CE, e com foco no orçamento destinado à

SASC, realizamos algumas breves análises, sem a pretensão de esgotar o assunto e sim

aguçar o interesse por ele, conforme a seguir. 

Destacamos ainda que a SASC foi criada no início de 2005, proporcionando maior

autonomia  ao órgão8,  sua  sede  localiza-se  na  Av.  II,  n°  150  –  Centro  Administrativo  –

Jereissati I – em Maracanaú9, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, do

Estado do Ceará.

Maracanaú  possui  uma população  de  209.057  habitantes,  conforme projeção  do

IBGE – 2010.  Localiza-se a 15 quilômetros do centro de Fortaleza,  12km do Aeroporto

Internacional Pinto Martins e 26km do Porto do Mucuripe (Maracanaú, 2012). É uma cidade

eminentemente  urbana,  sedia  o  maior  polo  industrial  do  Estado,  sendo  a  economia

municipal  centralizada  fundamentalmente  no  setor  industrial,  embora  apresente  em seu

8 Antes de 2005, a Assistência Social era uma coordenação vinculada à Secretaria de Saúde.
9 O nome Maracanaú  em Tupi  significa  “lagoa  onde bebem as  maracanãs”.  Assim,  o  nome do
Município surgiu em virtude do grande número de maracanãs que sobrevoavam ao longo de suas
lagoas (Maracanaú, 2012).
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entorno um cenário  de pobreza e violência  urbana,  exigindo  uma maior  ação do poder

público na oferta de políticas públicas.

Quanto  às  análises  diante  das  informações  disponibilizadas  no  portal  da

transparência de Maracanaú, inicialmente, identificamos o valor nominal e o percentual do

orçamento destinado à SASC, comparando ao orçamento total do município de cada ano,

durante o período de 2007  e 2017, conforme Tabela 1:

TABELA 1 - Orçamento da SASC de Maracanaú e do município no período de 2007 a 2017.

Fonte: Portal da Transparência Maracanaú – adaptado (2017).

Segundo a Tabela 1, verificamos que o valor nominal do orçamento da SASC evoluiu

de R$ 9.679.700,00  (nove milhões seiscentos e setenta e nove mil e setecentos reais) para

R$ 26.824.000,00 (vinte e seis milhões e oitocentos e vinte e quatro mil) durante o período

de 2007 a 2017, valor crescente a cada ano até 2015, exceto em 2009, e a partir de 2016

com redução, acompanhada também pela diminuição do orçamento do município nestes

dois  últimos anos,  o que nos leva a  acreditar  que seja  reflexo a refração da economia

nacional.

Ainda com base na Tabela 1, verificamos que quanto a representação da SASC no

orçamento em Maracanaú,  o maior  percentual  ocorreu em 2008 com 5,24% e o menor

percentual em 2017 com 3,67%. Ressaltamos ainda que a Política de Assistência Social não

possui um percentual mínimo de orçamento garantido constitucionalmente, como é o caso
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da  Educação  e  da  Saúde. Por  isso,  evidencia-se  ainda  mais  que  o  orçamento  é  um

instrumento estratégico e de correlação de forças e prioridades das políticas públicas.

Outra análise realizada, foi quanto a fonte, ou seja, a origem do recurso, tomando

por base, neste caso, os anos de 2007 e 2017. O intuito principal era conhecer quanto cada

ente federado (União, Estado e Município) colaborou com o financiamento da assistência

social em Maracanaú. Desta forma, vejamos a Tabela 2:

TABELA 2 - Orçamento da SASC em Maracanaú por fonte de recurso nos anos 2007 e 2017.

Fonte: Portal da Transparência Maracanaú – adaptado (2017).

Ressalta-se que o modelo de gestão preconizado pelo Sistema Único de Assistência

Social - SUAS prevê o financiamento compartilhado entre a União, os Estados, o Distrito

Federal  e  os  Municípios  e  deve  ser  viabilizado  por  meio  de  transferências  regulares  e

automáticas entre os fundos10 de assistência social,  observando-se a obrigatoriedade da

destinação e alocação de recursos próprios pelos respectivos entes (NOB SUAS, 2012). 

Sendo que a luz da Tabela 2, constatamos que o ente que mais financia as ações

desenvolvidas  pela  SASC  é  o  próprio  município  de  Maracanaú.  No  ano  de  2007,  o

percentual de alocação de recursos ordinários do município foi de 64,24% e em 2017, ainda

maior,  81,05%,  enquanto  a  União  transferiu  recursos  por  meio  do  Fundo  Nacional  de

Assistência  Social  -  FNAS  para  o  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  -  FMAS,

10 Os fundos de assistência social são instrumentos de gestão orçamentária e financeira da União,
dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos Municípios,  nos quais  devem ser  alocadas as receitas e
executadas as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios
de assistência social (NOB SUAS, 2012).
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representando 16,60% em 2007  e 15,39% em 2017.  Quanto  aos recursos estaduais,  o

percentual de cofinanciamento foi ínfimo.

6. Considerações finais

Acreditamos que este trabalho aguçou a necessidade de uma reflexão crítica em

torno  da  temática  do  orçamento  público.  O  estudo  em  questão  possibilitou  ratificar  a

importância das peças de planejamento e orçamento: PPA, LOA e LDO, não apenas para

cumprir  um formalismo imposto pela  legalidade  dos atos públicos,  mas sim,  a partir  da

compreensão  de  que  neles  devem  estar  depositados  os  interesses  e  demandas  da

população,  objetivando a elaboração de políticas públicas que tenham como horizonte a

construção  de  uma  sociedade  mais  justa,  com  maior  distribuição  das  riquezas,

proporcionando mais qualidade de vida. 

Desta forma, requer o compromisso dos técnicos e gestores públicos de contemplar

nestes  documentos  programas  e  ações  exequíveis  e  não  uma ficção,  conforme Viccari

Junior, (2002). O autor ressalta ainda a importância do monitoramento na gestão pública,

segundo  ele:  “a  demonstração  de  que  variáveis  possíveis  estão  sento  monitoradas

comprova que a gestão pública está atuando de forma responsável e tecnicamente correta,

e  permite  perceber  se  o  planejado  está  sendo  executado  e  avaliado  de  forma  eficaz”

(VICCARI JUNIOR, 2002, p. 37).

Quanto ao orçamento público  destinado à SASC de Maracanaú,  verificamos que

houve crescimento de valores nominais, conforme evolução do próprio orçamento total do

município, mas que nos últimos dois anos, 2016 e 2017, tanto os valores nominais como o

percentual,  apresenta redução, o que nos remete ao cenário atual de rebatimentos  nos

investimentos nas políticas sociais, com a aprovação da da Emenda Constitucional nº 95, de

15 de dezembro de 2016, que institui o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte (20) exercícios financeiros,

conforme previsto.

Cabe aqui lembrar do pensamento de Dye (2005) ao conceituar política pública como

aquela  que o governo faz,  porque faz e que diferença faz e aquela  em que o governo
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escolhe fazer ou não fazer. Portanto, quando se fala de política pública, refere-se a “política

cuja principal marca definidora é o fato de ser pública, isto é, de todos, e não porque seja

estatal  (do  Estado)  ou  coletiva  (de  grupos  particulares  da  sociedade)  e  muito  menos

individual” (PEREIRA apud BOSCHETTI, 2008, p.85).

Portanto, o orçamento público é um instrumento estratégico de planejamento para a

implementação das políticas públicas. Por isso, a compreensão do processo de construção

e execução orçamentária é de suma relevância para o desempenho das políticas públicas e

deve ser buscada ou oportunizada o seu entendimento por parte dos gestores públicos,

legisladores,  trabalhadores,  conselheiros  e pela  população nas três esferas de governo:

União, Estado e Município.

Enfim, ressaltamos que nos propusemos a despertar e intensificar o interesse por

este assunto, mas, ao mesmo tempo, percebemos que as “conversas” com os autores aqui

citados  e  breves  análises  realizadas,  despertaram  também  em  nós  pesquisadoras  e

servidoras públicas a continuidade de estudos sobre este assunto, de modo a aprofundar

esta discussão.

Referências

BALEEIRO,  Aliomar.  Uma introdução à ciência das finanças. 14.  ed.  Rio  de Janeiro:
Forense, 1995.
 
BEHN, Roberto D.  O novo paradigma da gestão pública e a busca da accountability
democrática. Revista do Serviço Público, Brasília, ano 49, nº 4, p. 5-46, out./dez. 1998.

BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BOSCHETTI, Ivanete et al.  Política Social no Capitalismo: tendências contemporâneas.
São Paulo: Cortez, 1ª ed., 2009.

__________.  Constituição  República  Federativa  do  Brasil.  Brasília,  Senado  Federal,
Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de
Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. PNAS/2004. Brasília, 2004.

________. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de
Assistência Social. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Brasília, DF: MDS, 2012.

11



Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017.

_______.  Presidência  da República,  Lei  Orgânica da Assistência Social  – LOAS, Lei  nº
8.742,  de 07 de dezembro de 1993,  publicado  no DOU de 08 de dezembro de 1993,
alterada pela Lei nº 12.435/2011.

CASTEL, Robert.  Metamorfoses da questão social:  uma crônica do salário.  Petrópolis:
Vozes, 1998.

CASTRO, Iêda Maria Nobre. Pacto Federativo e financiamento da assistência social: as
implicações da regulação do SUAS sobre os orçamentos municipais. Revista Temporális.
Brasília (DF), ano 12, p. 69-96, jan/jun. 2012.

DYE, Thomas.  Understanding public policy. 11 ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall,
2005.

GIL, Antônio Carlos.  Métodos e técnicas de pesquisa social.  São Paulo: Atlas,
2001.

GRAMSCI, Antônio. Poder, política e partido. São Paulo: Brasiliense, 1990.

LIMA,  Carlos  Alberto  Nogueira  de.  Administração  pública  para  concursos.  Rio  de
Janeiro: Elsevier, 2005.

MARACANAÚ. Secretaria de Assistência Social  e Cidadania.  Diagnóstico.  Maracanaú –
CE, 2012.

___________.  Leis  Orçamentária  Anuais.  Portal  da  Transparência  de  Maracanaú.
Disponível  em  <http://www.maracanau.ce.gov.br/portal-da-transparencia/>.  Acesso
em: 08 de abril de 2017.

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de gestão pública contemporânea. 4. Ed. – São Paulo:
Atlas, 2012.

SALVADOR, Evilasio. O controle democrático no financiamento e gestão do orçamento

da Seguridade Social no Brasil. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 11, n. 1, p. 40 - 51,

jan./jul. 2012.

___________. Fundo Público e Seguridade Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010.

SILVA, Ivaldo. Síntese da História de Maracanaú. Maracanaú, 1992.

VICCARI  JUNIOR,  Adauto  [et  al].  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  Comentada: lei
complementar nº101, de 4 de maio de 2000. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

12


	II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS
	TABELA 1 - Orçamento da SASC de Maracanaú e do município no período de 2007 a 2017.
	TABELA 2 - Orçamento da SASC em Maracanaú por fonte de recurso nos anos 2007 e 2017.
	Referências


