
ORÇAMENTO PÚBLICO 



Alguns conceitos de Orçamento 
Público 

1) Instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as 
despesas para poder controlar as finanças públicas e executar as 
ações governamentais, ensejando o objetivo estatal do bem 
comum. No modelo brasileiro, 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. 

 

Portal Orçamento (Senado Federal) 

 

 



Continuação dos conceitos... 
2) É a previsão de arrecadação de receitas e a fixação de 
despesas para um período determinado. 

3) É computar, avaliar, calcular a previsão da arrecadação de 
tributos e o gasto de um ente público para um período 
específico. 

4) É um espaço de luta política, onde as diferentes forças da 
sociedade buscam inserir seus interesses. 

5) O orçamento público não gera renda, mas é um instrumento 
de distribuição de  riquezas e bem estar. 

(Lucídio Bicalho) 



Continuação dos conceitos... 

6) “... é o processo e o conjunto integrado de documentos pelos 
quais se elaboram, se expressam, se aprovam, se executam e se 
avaliam os planos e os programas de obras, serviços e encargos 
governamentais, com estimativa da receita e fixação das 
despesas de cada exercício financeiro”  

 

 

 

(SILVA, José Afonso da, - Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª 
Edição. São Paulo: 2006, p. 738). 

 

 



Pensemos juntos... 

Posto que o Orçamento Público deve se 
preocupar com a previsão das receitas e a 
fixação das despesas, cabe entender porque 
crescem as despesas públicas que motivam a 
necessidade de receitas para sua realização. 

 



Algumas explicações do porquê 
crescem as despesas... 

“As mais diversas correntes doutrinárias no 
campo da economia têm procurado explicar as 
causas que determinam o crescimento das 
despesas públicas e, assim, o próprio aumento 
da participação do Estado na economia.” 

 



A Lei do Crescimento Incessante das 
Atividades Estatal 

 
 

“À medida que cresce o nível de renda em países 
industrializados, o setor público cresce sempre a 
taxas mais elevadas, de tal forma que a 
participação relativa do governo na economia 
cresce com o próprio ritmo de crescimento 
econômico do país”. 

 

 

Adolf Wagner (1980) 



As Funções do Orçamento Público 

• Cabe observar que o Orçamento Público, 
possui uma série de FUNÇÕES que vão além 
da função técnica e que ampliam o seu 
conceito. 

 



AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO 
ORÇAMENTO PÚBLICO 

I. POLÍTICA 

• Na sua dimensão política, o orçamento pode ser 
visto como uma arena de disputa ou um espaço 
de luta (ou cooperação) entre os vários interesses 
que gravitam em torno do sistema político. 

• Essas interações ocorrem sob o constrangimento 
de regras formais (Constituição, leis, regimentos 
etc) e também de instituições informais (cultura, 
poder, negociações etc). 

  

 



II. PLANEJAMENTO 

– O orçamento assume a dimensão política 
quando orienta a ação do Estado no longo 
prazo.  Mas o orçamento também constitui 
ferramenta de planejamento de curto prazo 
ao detalhar ações, fixar metas concretas e 
seus custos, definir responsáveis pela 
execução, distribuir geograficamente os 
empreendimentos estatais etc. 

 

AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO ORÇAMENTO 
PÚBLICO 



III. JURÍDICA 

• A dimensão jurídica se justifica à medida que o 
orçamento público é lei aprovada pelo Poder 
Legislativo. O orçamento estabelece parâmetros 
legais para a execução da despesa em um 
determinado período, dentro do limites fixados 
pela Constituição e por outras leis. 

AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO ORÇAMENTO 
PÚBLICO 



IV. GERENCIAL 

– Na sua dimensão gerencial, o orçamento 
apóia a boa administração dos recursos e o 
controle e a avaliação de desempenho da 
gestão. 

 

AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO ORÇAMENTO 
PÚBLICO 



 

V. ECONÔMICA 

 O orçamento assume a dimensão econômica quando 
se torna instrumento de cumprimento das funções 
econômicas clássicas do Estado.  

 As funções econômicas clássicas do Estado são: 
alocativa, distributiva e estabilizadora.  

 

AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO ORÇAMENTO 
PÚBLICO 



Função Alocativa 
a) função alocativa: quando o Estado, por 

meio do orçamento, realiza investimentos 
na infraestrutura econômica ou na provisão 
de bens públicos e bens meritórios 
(subsídios ao trigo, por ex.). O papel 
alocativo do orçamento fica bastante visível 
naqueles casos em que está em jogo o 
interesse nacional ou quando a ação 
privada não é economicamente eficiente 
e/ou socialmente justa. 

 



Função Distributiva 
b) função distributiva: se o orçamento é 

instrumento para a viabilização das 
políticas públicas de distribuição de 
renda (transferências). 

 



Função Estabilizadora 
c) função estabilizadora: diz respeito aos 
quatro objetivos macroeconômicos da política 
fiscal (manutenção de elevado nível de 
emprego, estabilidade nos níveis de preços, 
equilíbrio no balanço de pagamentos e 
razoável taxa de crescimento econômico). 

 



Orçamento e Contabilidade Públicos 

Receita Pública 



Vídeo Orçamento Fácil 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs4hs8tfVHI&list=PLHBXKJ0khYi5pPIvCdotJrjS_iihBYbsM

