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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar o sistema do orçamento público, 
tendo como propósito ressaltar o processo orçamentário. Demonstrando sua 
importância, e como se deve proceder a sua elaboração. Também objetiva 
demonstrar como é feito a elaboração do orçamento público, qual o procedimento 
deve ser seguido e os princípios descritos por lei. A partir disso, diagnosticar qual a 
relevância de constituir-se o processo, a realização e a implementação do 
orçamento público. Sendo instrumento de grande importância para a Administração 
Pública na elaboração do planejamento do exercício, destinando a cada setor 
público verbas para seu melhor funcionamento. Por outro lado, servindo como 
instrumento fiscalizador para os cidadãos controlar e fiscalizar as políticas 
governamentais. 
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INTRODUÇÃO  

 

O orçamento público é a principal ferramental de planejamento da 

Administração Pública, através dela é efetuada toda a análise de recursos 

necessária para o funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela 

política econômica. 

Este artigo objetiva exaltar a necessidade e o funcionamento de uma análise 

de orçamento público. Demostrando sua importância, e como decorre todo o 

processo orçamentário realizado em um determinado exercício. Considerando as 

receitas e despesas a serem mantidas em equilíbrio, que tem por veemência 

melhorar a administração pública e demostrar como o dinheiro público está sendo 

gasto pelos órgãos competentes. 

A relevância do tema se dá para esclarecimento de como funciona o 

processo administrativo do orçamento público. Evidenciando todo o processo que 

decorre a sua elaboração, apontando a maneira correta de se elaborar um 

orçamento público, justificando sua importância e demostrar a todos os interessados 

na administração pública de que forma o governo estipula o montante gasto para 

atender a necessidade de cada setor público. 

O orçamento público numa visão mais sintetizada trás a administração 

pública transparência e credibilidade, e para o cidadão comum uma ferramenta de 

fiscalização do governo, mostrando como o dinheiro arrecadado está sendo gasto. 

Assim sendo, o presente artigo tem com fator principal trazer mais conhecimento 

sobre o tema estudado. 

Partindo do conceito de que o orçamento público visa esclarecer o 

orçamento e sua execução, fornecendo informações necessárias para a tomada de 

decisões: Como ocorre o processo do planejamento orçamentário? E qual a sua 

importância para as decisões dos órgãos públicos? Ocorrem por meio das leis 

plurianuais, diretrizes orçamentárias, e orçamento anual que, em conjunto 

materializam o planejamento e a execução das políticas públicas federais. 

O objetivo geral da pesquisa é apresentar os procedimentos do orçamento 

na gestão pública. 

Tendo em vista como objetivos específicos: descrever os conceitos do 

orçamento público e suas funções, identificar as formas de elaboração do orçamento 



 

 
 

 
 

público, apresentar de forma sintetizada as leis, preceitos e os princípios que regem 

o orçamento público. 

Em um contexto resumido, ressaltar o processo que decorre sobre o 

orçamento público. Especificando sua importância e como a Administração Pública 

deve se portar para elaboração de tal documento. Seguindo os procedimentos 

adotados nos parâmetros permitidos por lei. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 CONTABILIDADE PÚBLICA E O ORÇAMENTO 
 

Podemos definir a Contabilidade Pública como sendo o ramo da 

contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos 

atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. Portanto, 

trata de uma ferramenta usada pela Administração Pública como controle e gestão 

de recursos públicos, amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF (Lei 

Complementar 101/2000). 

Segundo Carvalho (2010; p. 192): 

 

É o ramo da ciência contábil que tem como o objetivo aplicar os conceitos, 
os princípios e as normas contábeis nos atos e fatos de gestões 
orçamentária, financeira, patrimonial e de compensação, nos órgãos e 
entidades da Administração Pública, direta e indireta e ainda fornecer 
informações tempestivas, compreensíveis e fidedignas à sociedade e aos 
gestores públicos. 

 

Contabilidade Pública tem no orçamento seu principal instrumento de 

atuação. Com uma concepção de que o orçamento público é um poderoso 

instrumento de trabalho usado pelos gestores públicos, no qual procura controlar a 

atividade financeira do governo, planejando suas ações e montando metas a serem 

cumpridas em um determinado período. 

O orçamento dá vida ao processo de planejamento organizacional, sendo 

ele o objeto fundamental para a organização pública ou privada, estabeleça metas e 

objetivos aos quais incorpora-se em um plano. Este deverá detalhar todo o processo 

financeiro da operação. 

Angélico (1994; p. 19) define orçamento como: 



 

 
 

 
 

 

Um programa de custeios, investimentos, inversões, transferências e 
receitas, proposto pelo Poder Executivo para um período financeiro, e 
aprovado pelo Poder Legislativo. 

 

Segundo Angélico (1994; p.19), “orçamento público é um planejamento de 

aplicação dos recursos esperados, em programas de custeios, investimentos, 

inversões e transferências durante um período financeiro”. 

O orçamento não poderá apenas ser estruturado com duas colunas 

contábeis contendo a previsão da receita e a fixação das despesas. Nele deve 

constar todo o planejamento da operação almejada, todo o projeto e atividade que 

deseja executar em um determinado período de tempo, respeitando as normas LRF. 

É de extrema consideração que a previsão orçamentária seja elaborada em 

cima de critérios e preceitos morais, no qual leve em consideração a vontade 

pública, fazendo com que as previsões sejam as mais realistas possíveis, nunca 

agindo de má-fé. 

A Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 2º, tratou da lei 

orçamentária estabelecendo que: 

 

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma 
a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do 
Governo, obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e 
anualidade (BRASIL, 1964, art. 2°). 

 

De maneira a qual traga mais credibilidade a Administração Pública, fazendo 

que prevaleça a vontade coletiva, e jamais as vontades próprias. Agindo de acordo 

com o que a lei impõe.  

 

1.2 FUNÇÕES DO ORÇAMENTO 
 

Orçamento público é uma das ferramentas mais importantes usadas pela 

Administração Pública. Possui inúmeras funções, a mais clássica delas, a função de 

controle político, teve início nos Estados Nacionais. 

Araújo (2009: p. 57) define: 

 



 

 
 

 
 

Pode ser o mais importante instrumento para que o administrador público 
possa realizar as complexas tarefas de governo, o orçamento público é, na 
sua mais adequada definição, o demonstrativo orgânico da economia 
pública, representando o retrato real da vida do estado. 

 

Além da clássica função de controle político, o orçamento apresenta outras 

funções mais contemporâneas, do ponto de vista administrativo, gerencial, contábil e 

financeiro. No Brasil o orçamento ganhou contextos mais elaboradores, utilizado 

para planejamento, ligado à técnica de orçamento por programas. Devendo ser 

usado na gestão das políticas públicas, assegurando sua legitimidade e análise pela 

finalidade dos gastos. 

 

 1.3 MODALIDADE DO ORÇAMENTO 
 

O orçamento público tem como finalidade fornecer informações sobre as 

condições financeiras e seus bens. Sendo assim entendida como plano financeiro 

tendo como características receitas e despesas, de maneira a ter um parâmetro de 

quanto de rendimento ou despesa tal empresa apresenta. 

Segundo Piscitelli (2010; p. 31) 

 

O orçamento anual compreendera obrigatoriamente as despesas e receitas 
relativas a todos os poderes, órgãos e fundos, tanto da administração direta 
quanto a indireta, excluídas apenas as entidades que não recebam 
subvenções ou transferências a conta do orçamento. 

 

Através de um diagnóstico contundente a Administração Pública poderá 

destinar verbas de maneira precisa para cada setor competente. Fazendo com que 

diminuía falhas na elaboração dos projetos, tornando o processo mais factual. 

1.3.1 Orçamento tradicional 
 

 Também conhecido como orçamento clássico, trata-se de um detalhamento 

de receitas a arrecadar e despesas a executar. Descrito de forma ampla e legível 

sem nenhuma complicação de ser entendido. Assim prevalecendo ate a década de 

1960. 



 

 
 

 
 

Araújo (2009; p. 62) “A partir da Lei nº4. 320/64, que substitui o Decreto-lei 

nº1. 990/10 pode-se constatar uma notável evolução no processo de elaboração do 

orçamento público no Brasil, com o advento do orçamento-programa.” 

Sua principal característica é a previsão dos recursos que constitui a etapa o 

processo de planejamento. Ainda tem ênfase no controle financeiro legal e formal, 

sobre controle das despesas e receitas detalhando o que o governo gasta para 

atingir seus objetivos. 

Portanto, um orçamento simples que descreve os dados necessários para 

ter uma prévia demonstração de como as condições financeiras de tal empresa esta 

se desenvolvendo com o decorrer do ano. 

 

1.3.2 Orçamento Programa 
 

 Surgindo nos Estados Unidos em 1950, e adotado pelo Brasil logo depois 

da década de 1960, tem como finalidade planejar, programar e orçamentação. 

Deriva de recursos financeiros e da elaboração do plano de trabalho.  

 Tem ênfase nos bens adquiridos e nos aspectos tradicionais. Define as 

atividades e projetos a serem executados, informa como vai gastar quanto vai 

gastar, para que vai gastar, permitindo apuração de custos, controle de execução 

dos programas propostos, mostra o que o governo faz. 

Jame (1996; p. 63) define orçamento como: 

 

Orçamento – programa pode ser entendido como um plano de trabalho, um 
instrumento de planejamento da ação do governo, através da identificação 
dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, além dos 
estabelecimentos de objetivos e metas a serem implementados, bem como 
a previsão dos custos relacionados. 
 

 Assim o orçamento programa é de entendimento mais complexo, tendo que 

ter um resultado passivo para o empreendedor, assim sendo avaliado o andamento 

de tal empresa. 

 

1.4 CICLO ORÇAMENTÁRIO 
 



 

 
 

 
 

O Orçamento Público compreende a elaboração e execução de três leis – o 

plano plurianual (PPA), as diretrizes orçamentárias (LDO) e o orçamento anual 

(LOA) - que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas 

públicas federais. 

1.4.1 Plano plurianual – PPA 
 

Artigo 174 da CF, “Como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, O Estado exercerá, na forma da lei, as funções de [...] planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. O 

planejamento é vital para qualquer decisão tomada pelo Estado, em qualquer das 

suas esferas. 

Através de uma análise altamente minuciosa o Estado projeta para o futuro 

os objetivos que se almeja alcançar, visando sempre à melhoria de qualidade de 

vida de seu povo. Para que de fato isso aconteça, é necessária a criação de um 

plano de longo prazo, conhecido como Plano Plurianual. 

O Plano Plurianual é um plano estratégico de instrumento governamental de 

médio prazo, é o mais importante instrumento para a realização de políticas 

públicas, proporcionando diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal em um período de quatro anos. 

Segundo Carvalho (2010, p. 32): “Estabelece de forma regionalizada as 

diretrizes, os objetivos e as metas (DOM) da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para aquelas relativas aos 

programas de duração continuada”. 

Portanto o plano governamental estabelecido pelo poder executivo, entra em 

vigor no segundo ano de mandato estendendo-se ate o primeiro ano do mandato 

seguinte, com o objetivo de organizar as ações do governo para atingir os resultados 

almejados. 

 

1.4.2 Lei de diretrizes orçamentárias – LDO 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei de curto prazo que auxilia a 

realização do orçamento anual, abrangendo as despesas de capital para o exercício 



 

 
 

 
 

posterior, harmonizando as políticas, objetivos e metas realizados no Plano 

Plurianual. 

De acordo com o § 2º do artigo 165 da Constituição: 

 

A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 

Por conseguinte a LDO é importante, pois estabelece regras e limites para 

as despesas dos poderes e mantém o equilíbrio entre as receitas e as despesas do 

orçamento público. 

 

1.4.3 Lei de orçamentos anuais – LOA 
 

A Lei Orçamentária Anual é a lei que define as normas gerais para a 

realização, controle e execução orçamentária no período de um ano, para planos 

financeiros e programas de trabalho do governo, como as despesas e receitas 

expressas em valores. 

De acordo com o § 5.º do artigo 165 do texto constitucional: “a LOA deve 

integrar o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de 

investimento das empresas estatais”. 

Tem por sua finalidade concretizar os objetivos e metas determinado no 

plano plurianual e alcançar os objetivos propostos na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

1.5 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 

Conforme a LDO, a elaboração de um orçamento consiste em estabelecer 

objetivos reais para um determinado período, de a mesma forma calcular os 

recursos financeiros, materiais e humanos para objetivação do mesmo. Para a 

construção de um orçamento é necessário sumariar todo o sistema de 

planejamento. Realizar previsão de receitas e fixar despesas com intuito de serem 

gastas as verbas nos paramentos amparados por lei.  



 

 
 

 
 

O artigo 165 da CF determina a existência de três leis orçamentárias: o 

plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. 

Portanto, a elaboração do orçamento deve ser consolidado nos seguintes 

instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. 

 

1.6 PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

Os princípios orçamentários são instrumentos fiscalizadores que regem a 

prática orçamentária. Conjunto de normas que dever ser observadas e seguidas 

durante a etapa da elaboração orçamentária. 

Existem princípios básicos que devem ser seguidos para elaboração e 

controle do orçamento, que estão definidas na Constituição, na Lei nº 4.320, de 17 

de março de 1964, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

A Lei nº 4.320/64 estabelece os fundamentos da transparência orçamentária 

(art. 2º): 

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma 
a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do 
governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade 
(contemplado também, na CF 88”). 

 

O princípio da unidade diz: cada entidade de direito público deve possuir 

apenas um orçamento. Assim, todas as receitas e despesas devem integrar um 

único documento legal. Podendo existir um orçamento da União, o de cada Estado e 

o de cada Município. (Art. 2º da Lei 4.320/64 e pelo § 5º do art. 165 da CF 88.). 

De acordo com Piscitelli e Timbó (2010, p. 30).“O orçamento deve ser uno, 

ou seja, em sua expressão mais ampla, cada pessoa jurídica de direito público, cada 

esfera da Administração deveria dispor de um orçamento que contivesse suas 

receitas e despesas.” 

O princípio da universalidade relata: cada orçamento deve compreender 

todas as receitas e despesas próprias dos órgãos do e da Administração 

centralizada. Ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento. 

De acordo com Araújo, Arruda e Barreto (2009, p.18).“O orçamento deve 

agregar todas as receitas e despesas dos órgãos, entidades e fundos da 

administração direta e indireta dos poderes integrantes dos entes da Federação.” 



 

 
 

 
 

De acordo com o princípio da anualidade: estabelece um período limitado de 

tempo para as estimativas de receita e fixação da despesa, ou seja, o orçamento 

deve compreender o período de um exercício, que corresponde ao ano fiscal. O 

princípio da anualidade previsto no art. 2 ° da lei 4320/64, estabelece que a cada 

ano financeiro (período de 12 meses) seja elaborada uma nova lei orçamentária. A 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) vem reforçar esse princípio ao estabelecer 

que as obrigações assumidas no exercício sejam compatíveis com os recursos 

financeiros obtidos no mesmo exercício. 

No princípio da exclusividade: deverá conter apenas matéria orçamentária 

ou financeira, não podendo conter matéria estranha. Esse princípio está previsto no 

art.165, § 8º, da Constituição, incluindo, ainda, sua exceção, haja vista que a LOA 

poderá conter autorizações para abertura de créditos suplementares e a contratação 

de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária. (Art. 

165, § 8º da CF de 88). 

Segundo Carvalho (2010, p.88):  

 
Estabelece que a lei orçamentária anual não pode conter dispositivos 
estranhos a fixação das despesas e previsão das receitas, ressalvada a 
autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação da receita. 

 
O princípio da legalidade: Estabelece que o administrador público só poderá 

fazer o que está expresso em lei. 

Segundo Carvalho (2010, p. 80). “Esse princípio tem o mesmo fundamento 

da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao Poder 

Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, 

ou seja, se subordina aos ditames da lei.” 

Cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei 

expressamente autorizar, visando estabelecer o princípio das limitações ao poder de 

tributar do estado, orientando a estruturação do sistema orçamentário, 

Metodologia científica é o estudo dos métodos que procura explicar com 

exatidão os processos de elaboração do trabalho científico e as possíveis análises e 

resultados que podem afetar as considerações finais. Utilizou da pesquisa 

exploratória – descritiva para o desenvolvimento deste estudo, para compreender 

orçamento público.  



 

 
 

 
 

Segundo Mattos e Macagnan (2015, p. 45 apud GONÇALVES, 2003 p. 65) 

 
A pesquisa descritiva objetiva descrever as características de um objeto de 
estudo. Dentre esse tipo de pesquisa estão as que atualizam as 
características de um grupo social, nível de atendimento do sistema 
educacional, como também aquelas pretendem descobrir a existência de 
relações entre variáveis. Nesse caso, a pesquisa não está interessada no 
por que, nas fontes do fenômeno; preocupa- se em apresentar suas 
características. 

 

Já para Rampazzo (2002, p. 54), “o estudo exploratório é normalmente o 

passo inicial no processo de pesquisa, esse, consiste em recolher e registrar os 

fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais”. 

Segundos os autores se utilizam da pesquisa exploratória – descritiva para 

buscar os dados e fornecer informações através de levantamentos bibliográficos e 

entrevistas, que vão interpretar e descrever o objeto do qual vai ser realizado o 

estudo.  

Para termos um desenvolvimento sobre orçamento público, tivemos o 

objetivo de lançar e alcançar o objetivo do determinado assunto, e assim informar 

como é constituído e implementado o orçamento no órgão público. 

Sendo necessário para gerenciar e controlar a aplicação dos recursos 

públicos e monitorar os gastos realizados pelo governo, assim, ter uma boa leitura 

sobre o assunto tratado, para melhor desenvolvimento. 

O procedimento técnico escolhido para elaboração do trabalho foi à 

pesquisa bibliográfica, utilizando de livros e artigos da web para dar um respaldo 

maior ao desenvolvimento do trabalho.  

Segundo Boccato (2006, p. 266 Apud PIZZANI et. al. 2014) 

 
A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação. 

 
A pesquisa bibliográfica trata-se de uma revisão da literatura sobre as 

principais teorias encontrada no trabalho científico. Podendo ser feita através de 

livros, artigos da web, revistas e jornais. A partir de uma revisão literária, abordando 



 

 
 

 
 

todos os aspectos e conceitos mais importantes do assunto é possível ao autor ter 

conhecimento e base para a elaboração de um artigo científico.  

 Orçamento público é o instrumento do governo utilizado para manter em 

equilíbrio as despesas e receitas estipuladas para o período de um ano, tem como 

principais funções o controle político e fornecer informações financeiras, na 

elaboração do orçamento público são utilizados duas formas de planejamento, 

orçamento tradicional elaborado sem nenhuma complicação, receitas para arrecadar 

e despesas para efetivar e o orçamento programa que define as atividades e 

projetos a serem executados, o planejamento orçamentário é elaborado através dos 

seguintes instrumentos: PPA, LDO e LOA que são responsáveis pela elaboração, 

aprovação e a realização das etapas do orçamento público, os princípios 

orçamentários são instrumentos fiscalizadores que regem a prática orçamentária. 

Conjunto de normas que dever ser observadas e seguidas durante a etapa da 

elaboração orçamentária. 

Por meio deste artigo esperamos contribuir como um maior aporte para as 

pessoas, empresas ou órgão interessada no assunto. Trazer ao leitor maior 

conhecimento sobre o orçamento público, sua forma de funcionamento, sua 

importância e como deve proceder a ser elaborado. 

Demostrando que o orçamento público é uma ferramenta importante tanto 

para elaboração do planejamento de como os recursos públicos devem ser 

investidos e também podendo ser usado como instrumento fiscalizado, ou seja, se 

os recursos empregados estão sendo gasto de maneira correta, sem exceder os 

critérios estipulados por lei, ou usados de maneira a beneficiar desejos próprios.  

O presente artigo classifica-se como qualitativo. 

Segundo Richardson (2008, p. 80 Apud CAMARGO et. al. 2014) 

 
Os estudos que empregam a metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. 
 

A pesquisa desenvolveu-se por meio de pesquisas bibliográficas e análise 

documental. Para maior suporte sobre o tema abordado, foram consultados livros e 



 

 
 

 
 

artigos que trazia grande relevância sobre o tema: Contabilidade Pública, com foco 

específico em orçamentos públicos 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo Carvalho (2010) o orçamento público é o planejamento adotado 

pela contabilidade pública, fazendo com que seja estruturada de maneira fácil e 

legível de entender-se, contudo sendo entendida por todos, sendo toda a sociedade 

o público-alvo para a elaboração do mesmo, também é examinar a maneira pela 

qual os gastos afetam toda a sociedade. 

Angélico (1994) Prevendo as arrecadações no período de um ano, que será 

elaborado o roteiro á execução coordenada do orçamento, onde os planos e 

programas do trabalho do governo são lançados, sendo proposto pelo poder 

executivo e aprovado pelo poder legislativo, contendo planos de custeios dos 

serviços públicos. 

Segundo Angélico (1994) foram sendo lançadas todas as receitas e 

despesas que entra e sai do orçamento público durante um determinado período. 

Entendendo que o orçamento é um programa de custeios, investimentos, inversões, 

transferências e receitas, que foram propostas pelo poder executivo. 

Art. 2º da Lei n. 4.320/64 tem como finalidade organizar as receitas e 

despesas tendo todo o planejamento necessário, sendo um orçamento correto não 

com falsas descrições, tratando a lei orçamentária que sempre devemos agir de 

forma espontânea e dentro das leis. 

Araújo (2009) tratava das tarefas realizadas no governo, que possam fazer 

com que se entenda de onde vem e para onde vão determinadas realizações, sendo 

um instrumento que apresenta múltiplas funções, sendo a mais conhecida com 

função do controle político. 

Segundo Pisciteli (2010) o plano financeiro tem como finalidade informar 

todos os lançamentos feitos no órgão público sendo lançadas anualmente, onde 

cada setor que tenha competência terá de maneira correta as verbas destinadas, 

sendo excluídas somente as que não recebem seu subsídio. 

Araújo (2009) o orçamento tradicional tem ênfase naquilo que a empresa 

gasta durante o período e não no que foi ou será realizado, já o planejamento 



 

 
 

 
 

programa que foi surgindo com a evolução o orçamento programa tem se destinado 

a corrigir o processo do mesmo.  

Jame (1996) com o orçamento programa contem tudo o que é necessário a 

execução das funções, para ser entendido com mais detalhes da mesma, sendo de 

um entendimento mais amplo para ser avaliada determinada empresa, sendo 

destacados os bens adquiridos. 

Segundo Carvalho (2010) desenvolve-se com inclusão social e redução das 

desigualdades, tendo como foco na qualidade dos serviços públicos e no equilíbrio 

da economia, sendo anualmente reajustado acrescentando-lhes as previsões de 

mais um ano, que devera estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública. 

Previsto na Lei nº 4.320/64 (art. 2º) os fundamentos da transparência 

ressalta que no orçamento público deve conter de forma descriminada as despesas 

e as receitas, seguindo o conjunto de normas e os princípios básicos das etapas de 

elaboração do orçamento: unidade, universalidade e anualidade.  

Art. 2º da Lei 4.320/64 e pelo § 5º do art. 165 da CF 88) e Piscitelli e Timbó 

(2010)  diz que de acordo com o principio da unidade cada órgão deve ter apenas 

um orçamento registrando as despesas e receitas para um possível controle direto 

das operações financeiras que são de responsabilidade do executivo. 

Conforme Araújo, Arruda e Barreto (2009) no princípio da universalidade 

orçamento deve ser uma lei universal onde todos expressem de maneira clara e 

objetiva suas receitas e despesas e nenhuma entidade, instituição ou órgão público 

deve ficar fora do orçamento. 

O princípio da anualidade previsto no art. 2 ° da lei 4320/64, estabelece que 

em todo exercício seja criada uma lei orçamentária e o compromisso assumido 

esteja de acordo com os recursos financeiros, nesse período devem ser 

compreendidas as receitas e as fixações das despesas. 

Piscitelli e Timbó (2010) descrevem que o princípio da evidenciação no 

orçamento tem o objetivo de apresentar de maneira clara e compreensível as 

informações que precedem o interesse daqueles que utilizam-se das finanças 

publicas. 

Carvalho (2010) relata que a lei orçamentária anual deve manter equilíbrio 

do orçamento entre o ponto de vista do contador e o valor a ser arrecadado e o valor 



 

 
 

 
 

a ser gasto, o equilíbrio é padrão de seguimento da realização do orçamento 

público. 

Segundo Carvalho (2010) e art. 165, § 8º da CF de 88 o princípio da 

exclusividade deve conter todas as receitas e despesas do Estado, tanto para 

identificar com o objetivo básico de facilitar a função de acompanhamento e controle 

do gasto público, pois se trata de um dispositivo de grande interesse da sociedade. 

Conforme Carvalho (2010) o princípio da legalidade é aquele que determina 

o que os órgãos públicos só poderão fazer o que esta permitido de acordo com as 

leis, concluindo que somente a lei poderá criar direitos, obrigações e proibições 

ficando os órgãos ligados as leis que os regem e controlam suas atividades. 

A Lei 4.320/64 estabelece no princípio do orçamento bruto que as receitas e 

despesas devem estar registradas de forma total sem qualquer tipo de desconto ou 

seu valor liquido para garantir um eficiente controle do orçamento, determinando 

somente seu saldo positivo ou negativo. 

Segundo Carvalho e artigo 165, § 6º, da Constituição da República todo o 

órgão público deve prestar esclarecimento de todas as movimentações, atos e fatos 

públicos não podendo omitir informações que sejam relevantes para um efetivo 

controle fiscal, interno e externo da execução orçamentária. 

Segundo Carvalho (2010) o princípio da publicidade é um dos que regem a 

administração pública levando conhecimento de seus atos a sociedade e devem 

estar abertos de forma acessível e clara com exceção a determinados assuntos que 

devido à sua natureza devam permanecer em sigilo. 

Segundo Mattos e Macagnan (apud GONÇALVES, 2003) a pesquisa 

descritiva surge da necessidade de buscar informações de um grupo social, 

atendimentos e também as relações entre variáveis, não busca fenômenos, mas 

busca apresentar como foi realizado tal estudo. 

Já para Rampazzo (2002) a pesquisa exploratória é o ponto de partida na 

pesquisa, inicia-se uma investigação colher os fatos e aprimorar ideias para construir 

hipóteses de acordo com a realidade sem que o pesquisador utilize de intermédios 

técnicos. 

Segundo Pizzani (apud BOCCATO, 2006) Utiliza-se da pesquisa 

bibliográfica para a comparação e comprovação de fatos com base em citações de 

teóricos publicados por meios manuais ou informatizados, para isso é preciso 



 

 
 

 
 

delimitar o tema, planejar sua construção lógica e como posteriormente vai ser 

exposto aos demais. 

O autor Camargo (apud RICHARDSON, 2008) descreve a pesquisa 

qualitativa como o levantamento de hipóteses, para a complexidade do tema 

abordado, analisar as variantes, compreendendo e classificando os processos 

relatados pelos grupos sociais, e garantir melhor efetividade explorando as 

características dos indivíduos. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender como funciona o orçamento público, suas finalidades e como 

ele está amplamente ligado com as questões do nosso dia-a-dia é de extrema 

necessidade coletiva. Conscientizar a população da importância de participar, 

fiscalizar e controlar as ações do governo. Questões sociais como educação, saúde, 

segurança, saneamento básico, assistência social e as demais necessidades 

coletivas da população, será planejada e priorizada através do instrumento 

conhecido como orçamento público. 

A falta de conhecimento da população nas questões política e administrativa 

do governo indefere muitas vezes a atitudes tomadas pelos nossos governantes. 

Pois, fica claramente demonstrado o desleixo da população sobre questões técnicas 

no pleito administrativo, muito disso se da pela falta de informação das leis e dos 

instrumentos públicos utilizados. 

 O trabalho tem como finalidade equiparar tal deficiência, dando mais 

“munição” aos interessados, trazendo mais conhecimento e dando mais respaldo ao 

tema. Fazendo assim, que as pessoas tenham mais conhecimento para fiscalizar e 

cobrar as decisões tomadas pelos administradores públicos. 

O trabalho traz também de forma detalhada como funciona o orçamento 

público, mostrando sua eficiência e importância para a Administração Pública. Uma 

ferramenta fundamental para o funcionamento do serviço público, que através dela 

elabora o planejamento de qual forma os recursos financeiros serão investidos para 

a melhoria da comunidade e do país de uma forma geral. 

Ressaltando, que se seguido de maneira correta e para uso de benefício 

multo, o orçamento público é um objeto de grande significância e utilizado tanto para 



 

 
 

 
 

gestores e governantes de nosso país para a elaboração de metas e planejamento 

de políticas sociais, como a população para ser usado como instrumento 

fiscalizador, observando se as políticas vigentes no país estão sendo para benefício 

multo a todos os cidadãos. 
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