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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é despertar como é importante o Orçamento Público em 
nossas vidas, pois é um documento que os políticos irão estimular a receita e fixar a 
despesa no programa do governo. Em primeiro lugar serão apresentados o conceito 
de contabilidade pública, seus princípios e sua importância para a sociedade. 
Também, será destacada a importância do Ciclo Orçamentário e como é possível 
torná-lo mais presente na vida dos cidadãos. Contudo, consideramos que o 
Orçamento Público é a peça chave na gestão pública. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Pública, Orçamento e Transparência no 
Governo. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

A perspectiva do presente trabalho nos mostra que Contabilidade Pública é 

importante para o controle e planejamento da administração pública, pois coleta, 

registra e controla os atos da fazenda pública. Seu campo de atuação é o das 

pessoas jurídicas de direito público interno, como por exemplo, União, Estado, 

Distrito Federal e Municipal. 

Dentro da contabilidade pública, nós iremos abordar o tema que diz respeito 

ao orçamento público que corresponde ao principal instrumento da administração 

governamental para traçar programas, projetos e atividades. Ele se inicializa no 

poder executivo e é aprovado pelo legislativo. 
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O Orçamento Público tem grande importância para elaboração e controle de 

orçamentos e balanços, e de fornecer informações atualizadas e exatas para 

subsidiar as tomadas de decisões. “Também é um instrumento de planejamento 

adotado pela administração pública, União, Estados, Distrito Federal e Municípios-, 

realizado nas três esferas de poder – Executivo Legislativo e Judiciário”. 

(CARVALHO, 2010) 

É de extremamente importância para que cada pessoa jurídica de direito 

público conheça suas receitas e despesas, para que saibam fazer comparações dos 

princípios orçamentários. 

Uma instituição pública gerenciada por um gestor que não souber administra 

lá, sofrerá grandes consequências tais como, um aumento de endividamento e com 

isso ocorrera uma queda de arrecadação, decréscimo da atividade econômica, entre 

outros eventos que possam impactar negativamente nas contas públicas 

As esferas do poder público, como os Estados, Municípios e Distrito federal, 

são obrigados a se adequar na Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada em 04 

de maio de 2000, que tem a finalidade de disciplinar as gestões dos poderes 

públicos atribuindo mais responsabilidades sobre seus gestores. 

O Orçamento Público é um planejamento de aplicação dos recursos. Como 

o governo interfere diante disso? 

O governo é responsável por manter o funcionamento de redes de serviços, 

tais como, hospitais, iluminação pública, postos de saúde, escolas, conservação das 

estradas e vias urbanas, segurança pública entre outros. 

O objetivo é identificar como o gestor utiliza o orçamento público, através de 

uma análise teórica sobre contabilidade pública. Assim requerer dos governantes o 

bom uso dos recursos públicos. Resultando em uma boa administração. 

Nosso objetivo específico é analisar a aplicação dos recursos públicos, 

através da Administração Pública representada nos seus instrumentos de 

planejamento e execução das finanças públicas. 

Contudo, o trabalho procura descrever e justificar a importância do 

Orçamento Público desde sua origem, características e princípios, e também para 

maior entendimento, sobre sua importância e o porquê da mobilização da sociedade. 



ARTIGO 

 
 

 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

A Contabilidade Pública é muito importante para o controle e o planejamento 

de uma boa administração pública.  

 

‘A contabilidade púbica é o ramo da ciência contábil voltado para o registro, 
o controle e a demonstração dos fatos mensuráveis em moedas que afetam 
o patrimônio da União, dos Estados e dos Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações, ou seja, as entidades de direito público interno. 
(ARAÚJO E ARRUDA, 2009, p.18). 
 

Portanto, a contabilidade pública tem a finalidade de determinar os 

procedimentos normativos para as entidades públicas para controle da gestão 

orçamentária, financeiras e patrimoniais das mesmas. 

Piscitelli e Timbó ( 2009, p.7 ) se refere a Contabilidade Pública como: 

 

A contabilidade constitui uma da subdivisão da Contabilidade Aplicada a 
diferente tipo de atividade, de entidade. Seu campo de atuação é, assim, o 
das pessoas jurídicas de Direito Público Interno - União, Estado, Distrito 
Federal, município e suas autarquias -, bem como o de algumas de suas 
entidades vinculadas – fundação pública e empresas públicas -, estas pelo 
menos quando utilizam recursos à conta do Orçamento Público. 
 

Portanto, cabe dizer que a contabilidade pública é o ramo que tem como 

objetivo analisar a conduta da administração pública, percebendo a preocupação de 

seus dirigentes com o gasto. 

A Contabilidade Pública orienta, controla e registra os atos e fatos da 

administração pública. A contabilidade pública é o ramo que coleta, registra e 

controla os atos da fazenda pública, mostra o patrimônio público e suas variações, 

bem como acompanha e demonstra a execução do orçamento. (KOHAMA, 2010) 

O Estado desenvolve suas atividades de prestação de serviços a 

comunidade e as empresas públicas utilizam a contabilidade pública quando 

recebem recursos do Orçamento Público para despesas com pessoal ou de custeio 

em geral ou de capital. 

 

A Contabilidade Pública constitui o mais complexo ramo da Ciência 
Contábil. Pelo fato de o seu campo de aplicação restringir-se apenas aos 
órgãos governamentais, poucos são os profissionais que têm acesso aos 
seus problemas. A bibliografia é escassa e pobre. Raros são os estudiosos 
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desta disciplina que se dispõe a escrever sobre ela. Esses poucos abordam 
a Contabilidade Pública sob ângulos específicos que constituem, via de 
regra, a área de suas atuações. (ANGÉLICO, 2009, p.13) 

 

Assim sendo, a Contabilidade Pública é área mais complicada da 

contabilidade. Raramente os estudiosos falam ao respeito e, quando isso ocorre, 

restringem campos específicos, relatando apenas o inexpressivo. Para o público é 

limitado parte das informações contábeis. 

Piscitelli eTimbó ( 2009, p.30 ) se refere a Orçamento Público como: 

 

O que é preciso entender é que o orçamento público representa, 
historicamente, uma tentativa de restringir, de disciplinar o grau de arbítrio 
do soberano, de estabelecer algum tipo de controle legislativo sobre a ação 
dos governantes, em face de suas prerrogativas de cobrarem tributos para a 
população.    
 

Ou seja, cada pessoa jurídica de direito público e cada esfera Administrativa 

deverão dispor de um orçamento que constituindo suas despesas e receitas de 

acordo com a sua anualidade. 

Orçamento Público é um ato de previsão de receita e fixação da despesa 

para um determinado período de tempo, geralmente, um ano, e constitui o 

documento fundamental das finanças do Estado, bem como da Contabilidade 

Pública. “O Orçamento Público é um instrumento de planejamento e execução das 

finanças pública. O governo tem como responsabilidade fundamental o melhor nível 

dinâmico de bem-estar a coletividade. ” (KOHAMA, 2010, p. 05) 

O Orçamento deve ter o conteúdo e a forma de programação, sendo 

expressa de forma clara, ordenada e completa. Assim sendo o governo entra com 

programas e atividades que possa ajudar comunidades a terem custos de vida mais 

econômicos.  

Para Angélico (2009), o Orçamento Público é um programa de trabalho do 

Poder Executivo, aprovado pelo Legislativo. É um fim para custeios, transferências, 

receitas e inversões. É uma elaboração de investimentos com os recursos 

fornecidos. “Orçamento Público é um planejamento de aplicação dos recursos 
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esperados, em programas de custeios, investimentos, inversões e transferências 

durante um período financeiro” (ANGÉLICO, 2009, p. 19). 

O Orçamento Público é formado pelas organizações, pessoas, informações, 

tecnologia, normas e procedimentos que são necessários para se fazer o 

comprimento das funções estabelecidas no processo orçamentário este “pode ser 

definido como o conjunto de funções a serem compridas pelo orçamento em termos 

de planejamento, controle gerencial e controle operacional. ’’ (ARAÚJO; ARRUDA,  

2009, p.56) 

Assim o sistema orçamentário representa as autorizações legais de 

despesas do orçamento e dos créditos adicionais e a despesa executada, fazendo 

também a apuração dos resultados orçamentários.  

Os autores se preocupam com o ato pelo qual o poder Executivo prevê a 

arrecadação de receitas e fixa a realização de despesas no princípio da unidade. E o 

Poder Legislativo lhe autoriza, através de leis, a execução das despesas destinadas 

ao funcionamento da sua Administração. 

 

Entende-se por orçamento-programa aquele que discrimina as despesas 
segundo sua natureza, dando ênfase aos fins (e não aos meios), de modo a 
demonstrar em que e para que o governo gastará, e também quem será 
responsável pela execução de seus programas. (PISCITELLI; TIMBÓ  2009, 
p.29). 

 
Dentre os diversos tipos de orçamentos que o Estado pode realizar, 

podemos citar: o fiscal que se refere aos poderes da União (Legislativo Judiciário e o 

Executivo).   

O orçamento Legislativo faz a elaboração, discussão e a votação, cabendo 

ao Executivo a sua realização de seu controle e no judiciário cabe a jugar. Sendo 

assim seus órgãos e entidades da administração direta e indiretamente mantida pelo 

poder público. O objetivo e determinar que os gastos públicos estejam de acordo 

com os anseios da sociedade, bem como se os recursos estão sendo aplicados de 

formas legais. 

Segundo Angélico (2009), existem três teorias para o assunto em questão. A 

primeira, do economista alemão Hoennel, diz que o orçamento público é sempre 
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uma lei. A segunda, de Léon Duguit, afirma que em algumas vezes ele é somente 

contábil ou administrativo e, em outras ocasiões, ele é lei. E a última teoria, do 

financista Gaston Jéze, sustenta a ideia de que orçamento apenas aparenta ser uma 

lei, mas sua essência não é de lei.  

O governo precisa manter uma rede de serviços: hospitais, escolas, 

saneamento, infraestrutura, segurança, entre outros. Com o passar do tempo, o 

número de habitantes aumenta. Consequentemente, é preciso construir mais 

hospitais, postos de saúde, escolas, ampliar o fornecimento de água e saneamento, 

melhorar estradas rurais e urbanas, modernizar instalações e aparelhos, reorganizar 

os serviços, tudo isso em ordem de prioridade. Para isso necessita de uma equipe 

de gerenciadores qualificada, são eles que irão elaborar novos investimentos, 

projetos, orçar custos. Esse processo, essa ampliação de serviços, recebe o nome 

de plano plurianual de investimentos. 

Dentro da contabilidade pública existem dois tipos de orçamento: orçamento 

tradicional e orçamento-programa. O orçamento tradicional nada mais é do que a 

diferença positiva entre receitas e despesas, nesse caso, o total da receita precisa 

ser superior ao da despesa. Essa diferença é investida em serviços públicos, dada 

em graus de prioridade ao interesse dos governantes, sem uma participação maior 

da administração. Diferente do tradicional, no orçamento-programa é estudado à 

fundo o que se pretende realizar, é trabalhado sobre quatro etapas: o planejamento, 

programação, projeto e orçamentação. 

Antes de o orçamento ser colocado em função é necessária uma aprovação. 

O responsável por isso é o poder legislativo. A proposta orçamentária, organizada 

com metas que o governo quer atingir durante o exercício, é levada à Casa 

Legislativa para possível aprovação, se aprovada, a proposta é transformada em 

orçamento público.  

Sabe-se que o orçamento é organizado para o período de um ano e, que as 

despesas são observadas rigorosamente. Diante disso, as atividades orçamentárias 

são separadas entre três etapas, são elas: período de avaliação da receita e da 

fixação da despesa; período de realização da receita e da despesa; período de 
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verificação das receitas estimadas e com as realizadas e das despesas firmadas 

com as realizadas. Os resultados serão utilizados nas atividades do ano seguinte. 

Todo orçamento público, aprovado por lei, não pode sofrer alterações senão 

por outra lei. Alguns casos são exceções, pode-se citar, por exemplo, as alterações 

dos reajustes de custos em virtude do desequilíbrio dos preços. Essas variações são 

aceitáveis desde que não alterem projetos e programas. O que não pode ser 

executado é retirar ou moderar a verba de um projeto e transferir para outro, até que 

assim esse seja eliminado.  

 

O que não pode se admitir, por exemplo, é reduzir a dotação “A” para 
suplementar a dotação “B”. Depois, reduzir a dotação “C” para suplementar 
a “A”. Mais tarde elimina-se um projeto para restabelecer a dotação “C”. E 
estas transposições de dotações prosseguem desregradamente pelo 
exercício inteiro. (ANGÉLICO, 2009, p. 31). 

 

Os resultados orçamentários podem ser considerados de três formas. 

Equilibrado, no qual o total da receita pública precisa coincidir com o total da 

despesa fixada; deficitário, quando a receita orçada é inferior à despesa autorizada; 

superavitário, em que a receita estimada ultrapassa o total da despesa. A conclusão 

pode ou não convir com a previsão da peça orçamentária. Pode ser que ocorram 

alterações a situação prevista, como queda de arrecadação, ausência de economia 

orçamentária, abertura de créditos adicionais, esses são denominados fatores 

negativos; dentro do grupo de fatores positivos estão o excesso de arrecadação, 

economia e ausência de créditos. 

Orçamento deveria ser feito por qualquer empregado, quando recebe seu 

salário deveria elaborar um levantamento dos gastos a ser realizado em 

determinado mês. No momento em que o mesmo prepara a relação de seus 

rendimentos com o gasto do mês pode-se afirmar que ele está fazendo seu 

orçamento para aquele período. Assim também nenhuma empresa pode realizar 

seus investimentos sem ter feito a orçamentação de seu faturamento com seus 

gastos para garantir o sucesso do seu negócio. 

O governo também deve fazer um orçamento de quanto vai arrecadar e de 

como e quando vai gastar o dinheiro que os cidadãos colocam a sua disposição. 
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Quando o governo faz isso, está planejando sobre a despesa pública, ou seja, está 

elaborando o orçamento púbico. “Orçamento público é a lei iniciativa do poder 

executivo e aprovada pelo poder legislativo, que estima a receita e fixa a despesa 

para o exercício financeiro, que, nos termos do art. 34 da Lei nº 4.320/64”. 

(ARAÚJO; ARRUDA, 2009, p.57). 

A doutrina contábil define o Orçamento Público como financeiro em três 

aspectos: Financeiro, onde esse é proposto pelo poder executivo para um exercício 

financeiro, e aprovado pelo poder legislativo. Econômico, o orçamento pode ser 

entendido como o quadro da economia pública, ou seja, como um espelho de vida 

do estado. Jurídico, o orçamento é a lei que estima a receita e fixa a despesa para 

um exercício financeiro, colocando responsabilidade, compromissos e obrigações 

para a administração pública. 

O Orçamento é o principal instrumento da administração pública, pois 

através dele é possível traçar programas, projetos, e atividades para um período 

financeiro, estimando receitas e planejando suas aplicações com um limite de 

gastos. Ele é o documento no qual é previsto o valor monetário que, no período de 

um ano, deve entrar e sair dos cofres públicos. 

 
 
2. METODOLOGIA 
 

A pesquisa exploratória nos possibilita entender qual é o objetivo principal do 

orçamento público, e que também nos permite acesso as informações de 

procedimentos mais rigorosos. 

 

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 
determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 
condições de manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma 
preparação para pesquisa explicativa que, além de registrar e analisar os 
fenômenos estudados busca identificar suas causas, seja através da 
aplicação do método experimental/matemático, seja através da 
interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos. (SEVERINO, 2007, p 
123) 
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Para alcançarmos o objetivo, devemos verificar como está sendo 

administrados os recursos públicos, como o governo está atuando em prol desta 

gestão. Após analisado, teremos o resultado sendo ele negativo ou positivo. 

A pesquisa bibliográfica é o passo inicial na contribuição efetiva de um 

protocolo de investigação, ou seja, após a escolha de um assunto é necessária uma 

revisão do tema apontado. “A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir 

do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc.” (SEVERINO, 2007, p 122) 

O conceito central da pesquisa tem como ideia principal saber que a função 

do governo é de manter locais públicos funcionando conforme a quantidade de 

habitantes, pois quanto maior o número da população maior será a quantidade de 

investimento. 

O setor público tem certa dificuldade em compreender o orçamento, e por 

meio da nossa pesquisa, podemos contribuir para que os gestores adquiram mais 

conhecimentos sobre o que realmente significa orçamento público. 

A pesquisa qualitativa é um estudo não estatístico, analisa e identifica um 

determinado grupo de individuo em relação a um problema específico. “A pesquisa 

qualitativa é considerada, basicamente, descritiva. Privilegia algumas técnicas que 

coadjuvam a descoberta de fenômenos latentes, tais como observação participante, 

história, ou relatos de vida, entrevista não diretiva etc.” (RAMPAZZO 2005, p 60) 

 
3. RESULTADO E DISCUSSÕES  
 

 As despesas fixadas no orçamento são pagas através dos impostos, como 

imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados entre outros. Se a 

economia aumentar mais do que o esperado, a arrecadação dos impostos também 

vai aumentar. Lembrando que o movimento inverso também pode ocorrer. 

Com a receita prevista, as despesas são fixadas dos Poderes Executivos, 

Legislativo e Judiciário. Depois que o Orçamento é aprovado pelo congresso, o 

governo poderá gastar o que foi autorizado sendo assim ele encaminha o projeto ao 

congresso, pedindo autorização para executar o excesso de arrecadação.  
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Se, ao contrário, a receita cair, o governo não poderá mais executar o 

projeto, pois terá que cortar as despesas programadas, assim passara a cuidar das 

prioridades. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa pesquisa se propôs elaborar um conjunto de hipóteses para que todos 

tenham uma ideia inicial de como o Orçamento Público atua. 

O governo é responsável por manter em funcionamento toda a rede pública 

e, o orçamento faz-se necessário diante disso, para que não ocasione dívidas 

futuras. Por exemplo, se o prefeito de uma cidade não elaborar corretamente 

efetuações de investimento no seu último ano de mandato, o próximo arcará com os 

prejuízos que, na verdade não foram provocados por ele.  

É importante lembrar que todos os serviços públicos, são de total 

responsabilidade da gestão. Para que o orçamento seja realizado dentro das 

condições necessárias, é preciso que se observe o exercício anterior, para que 

assim, erros sejam evitados. Cada item de um orçamento deve ser notado 

rigorosamente para que não haja ausência de investimento em um setor. 

Portanto, o orçamento é a peça crucial para que haja um bom andamento da 

rede de serviços públicos, assim anualmente, é elaborado um orçamento para 

coordenar e organizar valores distribuídos em todos setores de uma cidade. Este 

planejamento necessita de precisão e clareza, para que haja um fácil entendimento, 

pois todos devem compreender como são gastos os tributos que pagamos sobre os 

produtos que adquirimos.  
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