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1  CONCEITO DE ORÇAMENTO PÚBLICO E DE EXERCÍCIO 
FINANCEIRO

Um dos conceitos centrais em Administração Financeira e Orçamentária é o de 
Orçamento Público. Mas o que ele vem a ser?

Assim como acontece com um orçamento pessoal, familiar ou empresarial, o or-
çamento público preocupa-se com o levantamento de receitas, que são as entradas de 
recursos, e de despesas, que são as saídas de recursos, buscando, entre outras coisas, 
evitar-se que se gaste mais do que se arrecada. Além disso, hoje o orçamento é visto 
também como um instrumento importante de planejamento estatal.

No caso do orçamento público, ele é especialmente importante porque vai pre-
ver de onde virão os recursos e onde eles serão aplicados para atender às necessida-
des de toda a coletividade.

Entre as várias definições que podem ser dadas ao orçamento público, uma ao 
mesmo tempo simples e completa é a seguinte:

Orçamento é o ato através do qual são previstas as receitas a serem arrecadadas 
em um determinado período e autorizadas as despesas a serem realizadas, após apro-
vação do Poder Legislativo.Analisemos melhor essa definição.

Orçamento é previsão de receitas e autorização de despesas para um de-
terminado período: não é possível fazer nada sem dinheiro, não é mesmo? As-
sim, a cada  período , o Governo deve prever o quanto de recursos terá para 
gastar e onde esses recursos serão aplicados, como, por exemplo, em pagamen-
to de pessoal, construção de escolas, construção de hospitais, pagamento de 
dívidas etc.

Quem apresenta a proposta de orçamento é o Poder Executivo, mas cabe ao Poder 
Legislativo aprová-la, com as alterações que julgar necessárias. Veremos, inclusive, que o 
Poder Executivo não pode gastar um centavo que não esteja autorizado no orçamento.

No plano nacional, tanto a União, como os Estados (incluindo o Distrito Federal) 
e os Municípios devem aprovar seus próprios orçamentos.

FIQUE LIGADO!
O orçamento público é previsão de receitas e autorização de despesas, fei-
tas por lei, para um determinado período de tempo.

E, já que falamos do conceito de orçamento público, temos outra definição igual-
mente importante para a Administração Financeira e Orçamentária, que é a de exer-
cício financeiro.

Exercício financeiro é o prazo de vigência de orçamento, ou seja, é o período 
para o qual são previstas as receitas e autorizadas as despesas.

Conforme veremos à 
frente, no Brasil, esse 
período é de um ano.
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No Brasil, esse período é anual, e corresponde ao ano civil, ou seja, estende-se 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Isso quer dizer que, até o final de cada 
ano, deve ser aprovado o orçamento do seguinte. Assim, o orçamento de 2016, por 
exemplo, deve ser aprovado até o final de 2015; o de 2017 até o final de 2016; e assim 
por diante.

As principais normas que regem o processo orçamentário em nosso País são: a 
Constituição Federal, a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
e a Lei 4.320/64.

1.1 Origem e Evolução do Orçamento Público
Embora desde a antiguidade os diversos governantes já fizessem uma previsão 

de arrecadação e de gastos, podendo-se, nesse aspecto, dizer que o orçamento surge 
com os próprios Estados da Antiguidade, o orçamento moderno, tal como concebido 
no conceito que expusemos, com a subordinação à aprovação pelo Poder Legislativo, 
somente surge na Inglaterra no início do século XIX.

Aliás, o termo inglês para orçamento (budget) surge justamente em 1822, 
quando o  Chanceler do Erário , passou a apresentar ao Parlamento uma expo-
sição que trazia a previsão da receita e da despesa em cada exercício. Os papéis 
ficavam numa pequena maleta denominada budget, que vem do francês bou-
gette, que significa “bolsa pequena”. Daí é que o orçamento acabou retirando o seu 
nome na língua inglesa.

A partir da experiência inglesa, a prática de elaboração de um orçamento formal 
e obrigatório acabou por se espalhar para os demais países ocidentais.

Costuma-se identificar três fases pelas quais o orçamento passou até sua confi-
guração e função atual: orçamento clássico ou tradicional, orçamento de desempenho 
e orçamento-programa.

1.1.1 Orçamento clássico ou tradicional
O orçamento clássico caracteriza-se por somente preocupar-se com a 

questão do  equilíbrio fiscal , embora tenha uma função política importante, 
ao permitir que o Poder Legislativo exerça um controle prévio sobre os atos do 
Poder Executivo, mediante a autorização ou não de gastos no orçamento.

Ele surge na Inglaterra, no início do século XIX, na esteira das ideias iluministas 
de limitação do Poder do Estado, em que se passa a defender a ideia de que o povo, 
por meio de seus representantes eleitos, é quem deve definir as prioridades do Gover-
no e a alocação dos recursos públicos.

Assim, pode-se dizer que as funções do orçamento clássico eram duas: fiscal e 
política.

Por outro lado, tal modelo de orçamento não exige uma prestação de contas 
por parte do gestor, e não se constitui em instrumento de planejamento, uma vez que 
não traz metas e objetivos a serem alcançados, sendo, por conta disso, considerado 
bastante limitado.

Equivalente ao nosso 
Ministro da Fazenda.

Evitar que se gaste 
mais do que se espera 
arrecadar.
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Além disso, utiliza-se de uma linguagem bastante técnica e específica, uma vez 
que a questão da transparência para com a sociedade em geral não era sua preocu-
pação principal.

Costuma-se dizer que a ênfase, no caso do orçamento clássico, é no gasto, na 
despesa.

1.1.2 Orçamento de desempenho
Tal modelo representa uma evolução em relação ao tradicional, indo além deste, 

porque passa a exigir do gestor uma prestação de contas, indicando o que foi realizado 
com os recursos disponibilizados.

Assim, não só prevê as receitas e autoriza os gastos, como também cobra uma 
aplicação adequada por parte do gestor dos recursos. Ou seja, não basta mais somen-
te gastar até o limite estabelecido para cada despesa, mas deve-se também explicar 
quais realizações foram obtidas com esses gastos.

A ideia é permitir que o Parlamento e, por extensão, a sociedade em geral, sejam 
informados a respeito dos resultados obtidos com os recursos aplicados, permitindo-se 
a análise se, no período seguinte, os recursos devem ou não ser mantidos.

Dessa forma, por exemplo, enquanto o orçamento clássico diz somente: o Go-
verno pode gastar até R$ 500 milhões na área da saúde, o orçamento de desempenho 
diz: o Governo pode gastar até R$ 500 milhões na área da saúde, e deverá posterior-
mente explicar como os recursos foram gastos e quais os avanços obtidos: quantos 
hospitais e postos de saúde foram construídos, quanto se gastou com pessoal,  quanto 
se conseguiu reduzir de casos de determinadas doenças etc.

No entanto, assim como o orçamento tradicional, o orçamento de desempenho 
ainda não traz uma definição prévia de objetivos e metas a serem perseguidos pelo 
gestor, o que somente será feito pelo orçamento-programa.

No orçamento de desempenho, a ênfase é nos resultados, mas ainda sem vincu-
lação com o planejamento.

1.1.3 Orçamento-Programa
O orçamento-programa, também chamado por alguns de orçamento dirigente, 

é considerado a versão mais completa e eficiente de orçamento, sendo atualmente 
utilizado no Brasil.

Caracteriza-se por trazer uma vinculação prévia entre o orçamento e os 
resultados que o gestor deve buscar, ou seja, traz objetivos e metas a serem 
alcançados com os gastos autorizados. Dessa forma, faz com que o orçamento 
seja de fato um instrumento de  planejamento estatal . Com ele, o orçamento 
torna-se um plano de trabalho que traduz a política econômica do governo para 

o período seguinte.

Parte do conceito de programa, que pode ser definido como um conjunto 
de ações que devem ser empreendidas com o objetivo de alcançar-se um ou mais 
objetivos.

Integração orçamento-
-planejamento.


