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RESUMO 

O presente artigo visa compreender o orçamento, abordando como tema a origem e 

a evolução do orçamento público apresentando constituições e decretos, com suas 

respectivas leis. Onde podemos compreender do que se trata cada uma delas. 

Tendo sua origem na Inglaterra no ano de 1215, através da magna carta, que foi 

posta por João sem Terra, buscando mudanças na cobrança dos impostos, que 

antes eram arrecadados apenas para satisfazer as necessidades da família real. A 

partir dai os tributos não poderiam ser cobrados sem a autorização do conselho da 

nobreza, que foi transformado em parlamento. Nos dias de hoje o orçamento público 

é conhecido como instrumento principal de planejamento, de variadas funções, a 

mais clássica delas surgiu junto com a formação dos estados, durante o processo de 

junção dos mesmos, ao final do século XIV e no decorrer do XV. Nesse período teve 

função de limitar o poder dos governantes. 
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INTRODUÇÃO  

Origem e evolução conceitual do orçamento público é um estudo baseado nas 

leis, decretos, constituições e determinados princípios. O foco do estudo do 

orçamento, está centralizado no planejamento das finanças públicas, dos entes da 

federação (União, Estados e Municípios) e nos princípios do orçamento público. 

 Mostrando que o governo é responsável pelo melhoramento do bem estar 

coletivo, usando suas técnicas de planejamento e programação das ações que estão 

dentro do chamado planejamento integrados e dos princípios orçamentários. 

 Este estudo visa o entendimento do orçamento público, e seus princípios, 

mostrando como se deu origem, porque surgiu, e suas várias formas, a leitura desse 

tema proporciona um breve entendimento de como funciona a formação de um 

orçamento público seja ele em municipal, estadual ou de uma determinada união. 

É muito importante para quem busca conhecer um pouco ou até mesmo se 

aprofundar no assunto, pois o conhecer o assunto é fundamental para tirar suas 

próprias conclusões. 

 O orçamento público tem como origem fundamental a carta magna, que foi 

posta por João Sem Terra na Inglaterra no ano de 1215. Como naquele período, 

eles arrecadavam os impostos, para que as necessidades da família real fossem 

satisfeitas, já que tudo pertencia ao rei e ele cobrava impostos como quisesse. Qual 

era o principal objetivo do orçamento público naquela época? 

 Com crescimento que teve a economia em 1689, depois da aceitação do rei 

ao postulado de 1628, quando o parlamento poderia criar e autorizar as cobranças 

de impostos, e também autorizar as despesas do governo. Com essa autorização da 

cobrança de impostos e as despesas do governo deu o crescimento do orçamento 

público. Como o orçamento passou a ser encarado a partir disso? 

 Com a carta magna o poder do rei era rebaixado sobre os impostos com isso 

iniciou-se a luta pelo controle parlamentar das finanças públicas. 

 Contudo houve certa mudança sobre arrecadação de impostos à chamada 

princípio da legalidade que diz não poder cobrar impostos sem estar estabelecido 

em lei. 



 

 
 

 
 

 O orçamento passou a ser encarado como instrumento de planejamento 

econômico indispensável ao desenvolvimento do estado. 

E em 1787 foi aprovada a lei do fundo consolidado que apresentou um grande 

avanço nas organizações das finanças da Inglaterra. 

 O objetivo geral dessa pesquisa é mostrar a origem do orçamento público, 

como foi sua evolução, e apresentar suas funções, tudo baseado nas leis decretos e 

alguns princípios orçamentários. 

 A presente pesquisa tem como seu objetivo específico mostrar ao leitor como 

se originou, porque se originaram, quais são as leis, decretos e princípios 

orçamentários que devem ser seguidos, para ter um bom planejamento 

orçamentário, e uma boa gestão do dinheiro público. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1Origens do orçamento público 

 

Na Inglaterra maior parte dos estudiosos diz como origem do orçamento, foi a  

carta magna, posta por João sem Terra na Inglaterra no ano de 1215. Como naquele 

período, eles arrecadavam os impostos, Para que as necessidades da família real 

fossem satisfeitas, já que tudo pertencia ao rei, e ele cobrava os impostos como 

quisesse. “Com a magna carta o poder do rei sobre os impostos diminuiu, com isso 

iniciou a luta pelo controle parlamentar das finanças públicas”(MORAIS; VANESSA, 

2011, p. 7). 

Contudo houve certa mudança sobre a arrecadação de impostos, o chamado 

princípio da legalidade que não se podem cobrar impostos sem estar estabelecido 

em lei. (MORAIS, VANESSA, 2011, p.7). “Nenhum tributo ou subsidio seria instituído 

no reino, a menos de fosse aprovado pelo conselho do reino”. (ARAÚJO, ARRUDA, 

2006, p.67). 

 

 

 



 

 
 

 
 

1.2Evoluções do orçamento público 

 

Em 1628 foi aprovado um postulado que era chamado Petition of Rights que 

diziam a Necessidade para deixar de serem cobrados os impostos que fossem 

instituídos, antes de aprovar a lei deveria ter uma aprovação do parlamento. 

Já em 1689 o rei aceitou o postulado de 1628, com isso o parlamento poderia 

criar e autorizar a cobrança de impostos, e também autorizar as despesas do 

governo.Com essa autorização da cobrança de impostos e as despesas do governo 

deu o crescimento do orçamento público. 

Com esse crescimento que teve a economia “O orçamento passou a ser 

encarado como instrumento de planejamento econômico e indispensável ao 

desenvolvimento do estado”(SILVA, NEVES,2014 p. 19). 

Para Pires e Motta (2006, p.16, apud VIEIRA;2011,p.7). Em 1787 foi aprovada 

a lei do fundo consolidado que apresentou um grande avanço nas organizações das 

finanças da Inglaterra. 

Pires e Motta (2006, p. 16, apud VIEIRA; 2011, p. 7). Dizem que em 1822 em 

diante foi feito o primeiro orçamento público na Inglaterra,com isso o executivo 

passou a prestar contas ao legislativo [...]. 

 Arruda e Barreto (2008, p. 3).As primeiras normas do orçamento público no 

Brasil são encontradas na constituição do império em 1824, as principais 

competências do processo orçamentário dos órgãos legislativos e executivos do 

império são: 

 

 A assembleia geral composta pela câmara de deputados e senadores devem 

fixar despesas públicas e repartir a contribuição direita (art.15§10) (2009). 

 Câmara dos deputados deve ter a iniciativa das leis sobre impostos (art. 36,I); 

 O executivo deve elaborar e apresentar a câmara dos deputados, o 

orçamento e prestações de contas relativas à execução das receitas e 

despesas como diz o artigo 172.(Araújo, Arruda e Barreto 2009,p. 3). 



 

 
 

 
 

 O primeiro registro das normas previstas na constituição de 1824 está 

encontrado no decreto legislativo de 1830 que orçou e fixou as despesas das 

províncias do império do Brasil de 1831 a 1832. 

 A constituição de 1891 tem função privativa do parlamento, a aprovação do 

orçamento e tomada de contas do executivo instituindo órgão de auxilio do 

conselho nas ações do conselho da administração. 

 Em 1891 foi sancionada pelo presidente da república organizando o código de 

contabilidade da união esta escrita no decreto nº4536 representou um avanço 

para o ordenamento, uniformização a disciplina e o controle de procedimentos 

orçamentários financeiros contábeis e patrimoniais da administração 

brasileira. 

 Apesar da constituição federal de 1937 teve disposição sobre orçamento 

público em capítulos específicos e estabeleceu competências do poder 

executivo para elaborar e apresentar propostas orçamentais e a do legislativo 

para discuti-las e votar. 

 As peças orçamentárias foram preparadas e executadas durante o estado 

novo apresentadas no decreto do presidente sem a participação do 

parlamento prevista na constituição federal 1937 não funcionaram e nem 

foram instaladas. 

 A constituição 1946 conservou a competência do poder executivo para a 

elaboração da proposta orçamentária e do seu encaminhamento na discussão 

e votação introduzindo os princípios orçamentários da exclusividade, e 

especificação.(Araújo, Arruda e Barreto 2009, p. 4). 

 A lei nº4320 de 1964 dispõe sobre normas gerais para elaboração dos 

orçamentos e balanços da federação. Impôs no Brasil o orçamento- programa 

para os meios do governo com objetivo de apresentar previsão de receitas e 

fixar despesas com a finalidade de explicar o plano de trabalho do governo 

agrupando ações para o funcionamento do programa. 

 Em decorrência da modernização do orçamento foi criada lei nº 200 de 1967 

que disse o planejamento das ações governamentais como princípio da 



 

 
 

 
 

administração(seguido dos princípios de coordenação, descentralizada, 

delegação da competência e controle). 

 O planejamento das ações da administração pública passa a se constituir em 

função governamental própria e específica, organizada como sistema e 

integrada pelas subfunções, programação, orçamentação acompanhamento e 

avaliação. 

 As constituições de 1967/1969 incorporam novas regras e princípios aos 

processos de elaboração e fiscalização do orçamento, retirando do poder 

legislativo prerrogativas relativos à iniciativa de leis ou emendas que criassem 

ou aumentassem despesas inclusive com relação ao projeto de lei do 

orçamento.(Araújo, Arruda e Barreto 2009 p. 6). 

A constituição federal de 1988 veio com muitas novidades na parte de 

elaboração, aprovação e controle dos orçamentos públicos são elas: 

 Redefinição das competências tributárias e de repartição de impostos sobre 

membros da federação; 

 Instituição da obrigatoriedade de elaboração de leis específicas para o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, ampliando, 

assim,a abrangência e o conteúdo do orçamento público. 

 Participação do poder legislativo na definição das diretrizes, objetivos, 

prioridades, e metas da administração pública. 

 Ampliação das competências de controle orçamentário do congresso 

nacional, com comissão mista permanente entre senadores e deputados, 

buscando examinar e emitir dados sobre projetos do PPA¹, da LDO² e da 

LOA³, sobre planos e programas públicos, e sobre contas anuais do 

presidente da república.5 

 Eliminação da possibilidade de aprovação dos orçamentos por recurso de 

prazo, buscando o papel institucional do poder legislativo no processo de 

discussão e aprovação do orçamento (Araújo, Arruda e Barreto 2009, p. 6). 

                                                 
PPA¹: Plano Plurianual.LDO²: Lei de Diretrizes Orçamentárias .LOA³:Lei orçamentária anual. 



 

 
 

 
 

 Essas inovações, estão explicitadas principalmente, no título VI(da tributação 

e do orçamento), capítulo II(das finanças públicas) seção II (dos orçamentos), 

da constituição federal. 

 Assim, vemos que as primeiras normas do orçamento público são 

encontradas na constituição,a primeira norma prevista na constituição de 1824 está 

encontrado no decreto legislativo de 1830, já no próximo assunto vamos ver as 

funções do orçamento Público. 

 

1.3 As funções do orçamento Público 

 

 O orçamento público apresenta diversas funções, a mais clássica de deu junto 

á origem dos estados nacionais, através da unificação dos reinos que ocorreu em 

Portugal, França, Espanha e Inglaterra, no fim do século XIV e também no século 

XV. 

 

 Função de planejamento 

A mais recente função incorporada no Brasil,está associada a técnicas de 

orçamento por programas. 

 Função de controle fiscal 

Responsabilidade e transparência da gestão fiscal,ganham destaque na 

administração pública. 

Orçamento Público e as funções do estado 

Os governos participam de varias formas da economia do país, principalmente 

na política monetária, na administração das estatais e também participa da 

regulamentação de mercados, por meio da atividade orçamentária que é capaz 

de influenciar e participar do desenvolvimento econômico do País. O governo 

executa as funções econômicas do Estado, sendo assim podemos dividir as 

funções em:  

Alocativa, distributiva e estabilizadora. 

Função Alocativa 



 

 
 

 
 

Por meio desta o governo se utiliza totalmente de recursos e pode desenvolver 

em maior quantidade, alguns setores da economia, em relação a outros. 

Função Distributiva 

Pode ser também chamada de função redistributiva, o governo combate os 

desequilíbrios sociais e regionais. 

Função Estabilizadora 

Esta função é relacionada às escolhas orçamentárias, aos recursos econômicos 

e à estabilidade dos preços. (SILVA; NEVES, 2014, p.21/23). 

  

2.  METODOLOGIA 

 

Para Cervo e Silva (2006). "A pesquisa exploratória estabelece critérios, 

métodos e técnicas para a construção de uma pesquisa e busca oferecer 

informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses". 

  Já para GIL (2007, apud GERHARDT; SILVEIRA,2009, p. 35). Este tipo de 

pesquisa tem como objetivo,oferecer maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-los mais explícitos, ou construir hipóteses. A grande maioria dessas 

pesquisas envolve: Levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema estudado; e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. 

 Já na pesquisa descritiva, TRIVIÑOS (1987, apud GERHARDT; SILVEIRA p. 

35, 2009) "Dizia que exigia do investigador uma série de informações sobre o que 

desejava pesquisar.Esse tipo de estudo busca descrever fatos e fenômenos de 

determinada realidade." 

  Triviños (1987, p. 112, apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35) ainda 

afirmava que os estudos descritivos podem ser criticados, porque pode existir uma 

descrição exata dos fenômenos e dos fatos , e que as vezes não existe por parte do 

investigador um exame crítico das informações, e as técnicas de coleta de dados, 

como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas 

quantificáveis , gerando imprecisão. 



 

 
 

 
 

 Para alcançar o objetivo dessa pesquisa, utilizamos a leitura de teóricos, 

sobre a contabilidade pública, focando exclusivamente na origem e na evolução do 

orçamento público.  

 No teórico e nos artigos lidos percebe-se a importância do estudo do 

orçamento público, pois auxilia na tomada de decisões de tudo aquilo que envolve 

finanças públicas, sejam elas de uma determinada União, um determinado Estado 

ou Município. 

 O entendimento do orçamento é de extrema importância, pois precisamos 

saber para onde vai e para que esteja sendo usado o dinheiro público, que vem do 

pagamento de tributos exigidos pelo governo, que devem ser repassados para 

cumprimento de utilidades públicas necessárias, como saneamento básico, saúde, 

educação e demais prestação de serviços a comunidade.  

 Por isso deve ser buscado o entendimento das leis diretrizes e princípios que 

fazem parte da organização do planejamento orçamentário. 

 A Pesquisa foi tomada como base a pesquisa bibliográfica, pois para 

realização dessa pesquisa utilizou os seguintes procedimentos técnicos segundo 

(STREHL 2008, p.4). A pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento de toda 

bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas em 

imprensa escrita (documentos eletrônicos). Sua finalidade é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre o orçamento público, com 

objetivo de permitir ao leitor o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou 

manipulação de suas informações. 

 De acordo com Patriota et . al (2011 p.8). A Pesquisa bibliográfica se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, é o ponto de partida 

de qualquer pesquisa científica. O objetivo e desvendar, recolher e analisar 

informações e conhecimentos prévios sobre um determinado fato, assunto, ideia, 

problema pelo qual se procura uma resposta ou uma hipótese e pelo qual se quer se 

quer experimentar. Envolvendo procedimentos como; procurar identificar, localizar e 

obter documentos pertinentes ao assunto levantando-se, assim, a bibliográfica 

básica, elabora-se um esquema provisório do trabalho, transcreve os dados 



 

 
 

 
 

(resumos, transcrições, notas etc...), enriquece o primeiro levantamento bibliográfico, 

prepara-se o sumario do trabalho. 

 Para Fonseca (2002, p.32, apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.37) A 

pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

cientifico, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já estudou sobre 

o assunto. Existe porem pesquisas cientificas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referencias teóricos publicados com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta. 

 Já para Gil (2007,p.44, apud GERHARDT; SILVEIRA,2009, p.37) Os 

exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações sobre 

ideologias ou aquelas que se propõem a análise das diversas posições acerca de 

um problema. 

 O estudo, escolhido para o nosso trabalho foi à contabilidade pública que 

abrange um sentido amplo os mais variados tipos e lugares, mas sentimos a 

necessidade de uma maior explicação sobre o conceito do Orçamento público. 

 Segundo Araújo, Arruda e Barreto (2009, p.2) O orçamento público abrange o 

conjunto de elementos técnico-legais, norteadores, integradores e viabilizadores da 

função de planejamento das finanças públicas dos entes da federação (união, 

estados, Distrito federal, e municípios), Constituindo dos planos plurianuais, das 

diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, estes englobando os orçamentos 

fiscais, da seguridade social e de investimentos. Portanto estudar hoje orçamento 

público no Brasil requer o exame e a compreensão, com olhar interdisciplinar, do 

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), vista como um conjunto articulado de instrumentos de 

planejamento, execução, controle e avaliação da ação governamental em cada um 

dos dois níveis de governo. Estudar o orçamento público também é examinar a 

maneira pela qual a receita e os gastos governamentais afetam a renda nacional.  



 

 
 

 
 

 O governo pode fazer que a demanda total crescesse, tanto por meio de suas 

aquisições de bens e contratação de serviços, como por meio de estimulo ao 

consumo da população, mediante reduções na carga tributária e concessões de 

financiamentos e subsídios ao setor privado. Da mesma forma, o governo pode 

reduzir a demanda total ao cortar seus gastos ou ao aumentar a tributação, ou 

adotando ambas as medidas. Portanto, o orçamento público e uma poderosa 

ferramenta de intervenção do estado na economia, com efeitos diretos na sociedade. 

 Utilizamos o método da pesquisa bibliográfica, pois é bastante útil pelo fato de 

que devemos sempre seguir oito fases fundamentais para o bom desenvolvimento 

do trabalho, que são: 

 A escolha do tema, tratado no assunto que se deseja desenvolver. “É uma 

dificuldade, ainda sem solução, que é mister determinar com precisão, para internar, 

em seguida seu exame, avaliação crítica solução”(MARCONI, LAKATOS, 2010, p. 

26. apud ASTI VERA, 1976;97). 

 Para Salvador (1980, p.46-48). "A delimitação do assunto implica em, 

distinguir o sujeito e o objeto da questão e especificar os limites da extensão tanto 

do sujeito quanto do objeto." (MARCONI, LAKATOS, 2010, p.27 apud Salvador). 

  “Na elaboração do plano deve se observar a estruturação do trabalho 

científico.” Que basicamente é composto pela introdução, que consiste na 

formulação clara e simples do tema desenvolvimento que nada mais é do que a 

fundamentação lógica do trabalho, com finalidade de demonstrar as principais ideias, 

juntamente com desenvolvimento temos a explicação que do sentido ao tema com 

finalidade de compreender e demonstrar os pontos principais e a discussão que é a 

argumentação do tema. Conclusão é o resumo completo, mais sintetizando os 

argumentos da parte anterior, na conclusão deve constar principalmente a síntese 

de toda reflexão.Identificação,é quando se reconhece o assunto pertinente ao tema 

em estudo. Localização, Depois do levantamento bibliográfico, passa-se para a 

localização das fichas das obras nas bibliotecas. (MARCONI, LAKATOS, 2010, p. 

29).   



 

 
 

 
 

Complicação. Nada mais é do que a reunião do material contido em livros, 

que pode ser adquirido através de Xerox, fotocópias ou até mesmo microfilmes. 

(MARCONI, LAKATOS, 2010, p. 30). 

 Por isso a pesquisa bibliográfica é muito importante para o aprendizado, é 

necessária uma série de pesquisas, interpretação, e entendimento do assunto para 

que possa desenvolver um trabalho bem feito, direto e claro, para que outras 

pessoas possam ler e entender do assunto escrito. 

 A pesquisa foi feita na cidade de Toledo, no estado Paraná, onde 

aprofundamos a pesquisa durante os dias 29 de fevereiro de 2016 a 01 de abril de 

2016, em vários locais como a FASUL- Faculdade do Sul do Brasil, e também em 

casa, de três pessoas.   

 O orçamento público e utilizado até os dias atuais pelas mais variadas 

empresas da cidade de Toledo, mas como também em todos estados. 

 Nossa pesquisa utiliza da abordagem qualitativa, pois não se baseia apenas 

em números, mas sim em questionamentos, procura saber o porquê do surgimento 

do orçamento público, o que se desenvolveu desde sua origem até o regime 

orçamentário que temos nos dias de hoje, procura expressar o maior número de 

informações que se tem sobre o planejamento orçamentário, de acordo com alguns 

autores, suas teorias e suas concepções a respeito do orçamento público sua 

origem e sua evolução. Vem também citando leis, diretrizes e alguns princípios, para 

que se obtenha maior entendimento a respeito do mesmo. 

 ”Abordagem Qualitativa, não é traduzida em números, na qual pretende 

verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias 

interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador”. (DALFOVO et.al 

2008, p.1-13). 

 

3 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Como resultado final deste artigo procurou-se demonstrar seu funcionamento, 

mostrando também sua origem e evolução. 



 

 
 

 
 

Tendo como origem fundamental a magna carta, originada na Inglaterra no 

ano de 1215 por João Sem Terra. Criada naquele momento com o intuito de diminuir 

o poder do rei sobre os impostos cobrados iniciando assim uma luta pelo controle 

das finanças pública. 

A partir dai houve o princípio da legalidade, o postulado dos direitos aprovado 

em 1628 sendo aceito em 1689 dando o poder ao parlamento de criação e 

autorização e cobrança de impostos, a partir daí começa o crescimento orçamentário 

público. Passando a ser visto como principal instrumento para o planejamento e 

desenvolvimento estadual. 

Em 1787 foi aprovando a lei do “Fundo Consolidado” tendo um grande avanço 

nas organizações das finanças Inglaterra, em 1822 criou-se o primeiro orçamento 

publico.  

No Brasil as primeiras normas encontram-se na constituição imperial de 1824, 

onde encontram se as competências dos órgãos executivos e legislativos. 

 A lei n°4320 dispõe normas gerais na elaboração dos orçamentos e balanços 

da federação, a mesma deu origem ao orçamento programa no Brasil. 

 A constituição federal de 1988 trouxe coisas novas para elaboração 

aprovação e controle dos orçamentos públicos que foram: 

 A redefinição das funções tributárias e repartição dos impostos sobre a 

federação. 

 Instituição de obrigatoriedade de leis específicas para o plano plurianual e 

diretrizes orçamentárias, aumentando o conteúdo do orçamento público. 

  Ampliação de competências no controle do orçamento do congresso 

nacional que tinha comissão mista somente entre deputados e senadores, emitindo 

dados sobre projetos do Plano Plurianual, da Lei das diretrizes orçamentárias e da 

Lei orçamentária anual e também,sobre gastos do presidente da república. 

 O orçamento público possui seis funções principais, onde a mais clássica 

delas teve origem dos estados nacionais, depois da unificação de reinos, que 

ocorreu com a França, Espanha, Portugal e Inglaterra, no final do século XIV e 

também no século XV. 

As seis principais funções do orçamento público são:   



 

 
 

 
 

A função do planejamento, função de controle fiscal,  funções estaduais,  a 

função alocativa, função distributiva ou redistributiva, e  por fim a função 

estabilizadora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que na época de João sem Terra o rei tinha poder sobre todos os 

tributos que eram arrecadados, e cobrava tudo como bem entendia, para satisfazer 

as necessidades da família real. 

Com isso João sem Terra criou a carta magna, que diminuía os poderes do 

rei sobre impostos, dizendo que os impostos só poderiam ser cobrados se tivessem 

estabelecidos em lei. Com o crescimento que teve a economia em 1689, depois da 

aceitação do postulado de 1628, pelo rei o orçamento passou a ser encarado, como 

instrumento de planejamento econômico indispensável ao desenvolvimento do 

estado. 

É possível também conceituar o orçamento público como um plano de 

trabalho, expresso em termos financeiros, contendo os meios de financiamentos das 

despesas do governo, aprovado por lei para um determinado período de tempo. 
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