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RESUMO 

 

Introdução: As leis orçamentárias são diretrizes obrigatórias para qualquer tipo de 

governança em um órgão público, porém mesmo sua importância sendo ressaltada, muitas 

pessoas desconhecem o conjunto de leis e normas que permeiam a elaboração de um 

orçamento público. São desconhecidos de grande parte da população, e há pouco 

questionamento se as mesmas ainda são eficazes na conjuntura da economia atual. Materiais 

e Métodos: Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, apurando as leis de forma literal e 

aplicadas na prática, se baseando em estudos anteriores que serão referenciados ao longo do 

artigo. Resultados: O resultado obtido demonstra que as leis orçamentárias são obrigatórias e 

necessárias para montar um orçamento público coeso e confiável. Conclusão: O orçamento 

público é uma ferramenta administrativa irretocável, e volúvel a imprevisibilidades, se bem 

executado é uma ótima arma na tomada de decisão e controle dos gastos públicos e; o cidadão 

através de ferramentas previstas na Constituição Federal, pode exercer a fiscalização da 

execução do orçamento público, de maneira prática e sucinta, basta haver vontade, para 

garantir a legitimidade dos gastos. 

 

Palavras-chave: Orçamento Público, Leis Orçamentárias, Economia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No cenário atual do País, um tema sempre muito debatido é o controle de gastos, o 

administrador público cada vez mais é obrigado a fazer muito com os poucos recursos 

disponíveis, seguindo sempre as leis que regem as práticas governamentais, e uma ferramenta 

obrigatória e necessária é o orçamento. Todo setor público deve planejar os próximos anos, 

fazendo estimativas de suas despesas e receitas, traçando metas a serem cumpridas a médio e 

longo prazo, buscando evitar surpresas desagradáveis como gastar em 6 meses a receita 

prevista de todo um exercício. 

O surgimento do orçamento público está intimamente ligado à ideia de controle. Prova 

disso é que o orçamento originou-se pela necessidade de regular a discricionariedade dos 

governantes na destinação dos recursos públicos. Um dos vestígios mais interessantes dessa 

ideia está na Magna Carta inglesa, outorgada no ano de 1215, pelo Rei João Sem Terra. 

Porém, deve-se considerar que esse é apenas um esboço daquilo que hoje se considera como 

orçamento público moderno. E apesar de se constatar uma certa simplicidade no conceito 

geral de orçamento (comparar receitas e despesas), a prática passou por muitas alterações, 

pois o volume de informação de cada povo que a usava como ferramenta de controle era 

diferente, assim como suas necessidades, fazendo com que cada País tenha suas próprias 

diretrizes para o orçamento público. 

No Brasil, orçamento público passou a tomar forma em 1824, com a Constituição 

Imperial, nela é feita as primeiras exigências formais para elaboração do orçamento.  

De acordo com seus termos, só a lei poderia autorizar o gasto e tal lei deveria ser 

votada pelo parlamento. A responsabilidade de sua elaboração era do Executivo, depois de 

pronto, seria encaminhado para aprovação da Assembleia Geral, apesar deste esboço inicial a 

primeira lei orçamentária de fato surgiu apenas 3 anos depois, em 1827, ainda assim não era 

eficiente, normas legais e dificuldades de comunicação atrapalharam de maneira severa sua 

aplicação fazendo com que o primeiro orçamento brasileiro fosse aprovado após mais 3 

longos anos, em 15/12/1830 pelo Decreto Legislativo  que fixava a despesa e orçava a receita 

das antigas províncias para o exercício de 1831 (de 1.7.1831 a 30.6.1832). 

A partir disso, as leis orçamentárias mudaram inúmeras vezes, se adequando a 

realidade governamental e financeira do País, como em 1964 com o Regime militar, que 
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conhecido por ser altamente autoritário impôs sérias restrições a possibilidade de emendar, 

desequilibrando o poder entre Executivo e Legislativo. E depois de anos buscando a melhor 

maneira de se elaborar um orçamento público eficaz, chega o ano de 1988, ano da atual 

Constituição Federal vigente no Brasil, e com ela as normas que são usadas até hoje nos 

orçamentos, seja ele federal, estadual ou municipal. Mesmo que cada órgão tenha suas 

particularidades, os princípios básicos a serem seguidos são os mesmos, que estão definidos 

na Constituição, na Lei 4.320/64, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na recente Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O estudo do orçamento se faz necessário para que se possa notar de maneira prévia, se 

os governantes estão cumprindo com o planejado e se o dinheiro público está sendo bem 

gasto.  

Diante destas colocações, o autor deste projeto acredita que avaliando as leis 

orçamentárias estará contribuindo para que a sociedade conheça a importância do orçamento 

público e consequentemente sua importância para a saúde pública financeira. 
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2 OBJETIVOS 

 

 
2.1 Objetivos gerais 

 

 

O objetivo geral deste trabalho será demonstrar quais são as leis e normas que devem ser 

seguidas na elaboração do orçamento público, mostrar sua importância para gestão governamental e para 

controle e fiscalização da sociedade, e analisar as consequências que um orçamento fora do padrão 

adequado pode acarretar. 

 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Apresentar a função de cada lei orçamentária e as consequências do não cumprimento das 

mesmas. 

 Enaltecer a importância do orçamento para os administradores públicos na tomada de 

decisão. 

 Evidenciar as dificuldades que órgãos executivos e legislativos podem encontrar para 

cumprir seu orçamento. 

 Esclarecer dúvidas recorrentes da sociedade sobre o tema apresentado. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 
A IMPORTÂNCIA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS NA 

GOVERNANÇA, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

 
 

YURI GUILHERME DE SOUZA 1
 

PAULO EUSTÁQUIO DA SILVA2
 

RESUMO 

 
Introdução: As leis orçamentárias são diretrizes obrigatórias para qualquer tipo de governança 

em um órgão público, porém mesmo sua importância sendo ressaltadas, muitas pessoas 

desconhecem conjunto de leis e normas que permeiam a elaboração de um orçamento público. 

São desconhecidos de grande parte da população, e há pouco questionamento se as mesmas 

ainda são eficazes na conjuntura da economia atual. Materiais e Métodos: Para isso, foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica, apurando as leis de forma literal e aplicadas na prática, se 

baseando em estudos anteriores que serão referenciados ao longo do artigo. Resultados: O 

resultado obtido demonstra que as leis orçamentárias são necessárias e obrigatórias para montar 

um orçamento público coeso e confiável. Conclusão: O orçamento público é uma ferramenta 

administrativa irretocável, e volúvel a imprevisibilidades, se bem executado é uma ótima arma 

na tomada de decisão e controle dos gastos públicos e; o cidadão através de ferramentas 

previstas na Constituição Federal, pode exercer a fiscalização da execução do orçamento 

público, de maneira prática e sucinta, basta haver vontade, para garantir a legitimidade dos 

gastos. 

 

Palavras-chave: Orçamento Público, Leis Orçamentárias, Economia. 

 

  

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Because budget laws are mandatory for any kind of governance in a public body, 

although their importance is limited, many people are unaware of a set of laws and regulations 

that make a budget public. The large part of the population and the questioning are even more 

updated in the conjuncture of the current economy. Materials and Methods: used as a 

bibliographical research, seeking laws in a literal and applied way in practice, based on the 

studies that refer throughout the article. Results: The result came as laws and practices necessary 

for the publication of a public and reliable guide. Conclusion: The public budget is a directed 

and irrevocable tool, and a program focused on the performance of quality control and control 

tasks; You can be promoted by the Federal Constitution Federation, can have a control over the 

implementation of public budget, in a practical and precise way, may give willingness, to ensure 

the legitimacy of spending. 

 
Key - words: Public Budgeting, Budget Law, Economics. 
 

 

1  Autor, Graduando em Ciências Contábeis  pelo UNICERP. 
2 Orientador, Professor Especialista em graduação do curso Ciências Contábeis do UNICERP
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 
No cenário atual do País, um tema sempre muito debatido é o controle de gastos, o 

administrador público cada vez mais é obrigado a fazer muito com os poucos recursos 

disponíveis, seguindo sempre as leis que regem as práticas governamentais, e uma ferramenta 

obrigatória e necessária é o orçamento. Todo setor público deve planejar os próximos anos, 

fazendo estimativas de suas despesas e receitas, traçando metas a serem cumpridas a médio e 

longo prazo, buscando evitar surpresas desagradáveis como gastar em 6 meses a receita 

prevista de todo um exercício. 

O surgimento do orçamento público está intimamente ligado à ideia de controle. Prova 

disso é que o orçamento originou-se pela necessidade de regular a discricionariedade dos 

governantes na destinação dos recursos públicos. Um dos vestígios mais interessantes dessa 

ideia está na Magna Carta inglesa, outorgada no ano de 1215, pelo Rei João Sem Terra. 

Porém, deve-se considerar que esse é apenas um esboço daquilo que hoje se considera como 

orçamento público moderno. E apesar de se constatar uma certa simplicidade no conceito 

geral de orçamento (comparar receitas e despesas), a prática passou por muitas alterações, 

pois o volume de informação de cada povo que a usava como ferramenta de controle era 

diferente, assim como suas necessidades, fazendo com que cada País tenha suas próprias 

diretrizes para o orçamento público. 

No Brasil, orçamento público passou a tomar forma em 1824, com a Constituição 

Imperial, nela é feita as primeiras exigências formais para elaboração do orçamento.  

De acordo com seus termos, só a lei poderia autorizar o gasto e tal lei deveria ser 

votada pelo parlamento. A responsabilidade de sua elaboração era do Executivo, depois de 

pronto, seria encaminhado para aprovação da Assembleia Geral, apesar deste esboço inicial a 

primeira lei orçamentária de fato surgiu apenas 3 anos depois, em 1827, ainda assim não era 

eficiente, normas legais e dificuldades de comunicação atrapalharam de maneira severa sua 

aplicação fazendo com que o primeiro orçamento brasileiro fosse aprovado após mais 3 

longos anos, em 15/12/1830 pelo Decreto Legislativo  que fixava a despesa e orçava a receita 

das antigas províncias para o exercício de 1831 (de 1.7.1831 a 30.6.1832). 

A partir disso, as leis orçamentárias mudaram inúmeras vezes, se adequando a 

realidade governamental e financeira do País, como em 1964 com o Regime militar, que 
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conhecido por ser altamente autoritário impôs sérias restrições a possibilidade de emendar, 

desequilibrando o poder entre Executivo e Legislativo. E depois de anos buscando a melhor 

maneira de se elaborar um orçamento público eficaz, chega o ano de 1988, ano da atual 

Constituição Federal vigente no Brasil, e com ela as normas que são usadas ate hoje nos 

orçamentos, seja ele federal, estadual ou municipal. Mesmo que cada órgão tenha suas 

particularidades, os princípios básicos a serem seguidos são os mesmos, que estão definidos 

na Constituição, na Lei 4.320/64, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na recente Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O problema do estudo é que há pouco questionamento se as leis orçamentárias 

nacionais cumprem de maneira eficaz, seu papel de regular e orientar os órgãos públicos na 

elaboração de seu orçamento ? 

O estudo do orçamento se faz necessário para que se possa notar de maneira prévia, se 

os governantes estão cumprindo com o planejado e se o dinheiro público está sendo bem 

gasto.  

Diante destas colocações, o autor deste projeto acredita que o avaliando as leis 

orçamentárias estará contribuindo para que a sociedade conheça a importância do orçamento 

público e consequentemente sua importância para a saúde pública financeira. 

 
 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
Para a realização desta pesquisa foi escolhido os métodos de pesquisa explicativa e 

descritiva que segundo Gil (2007) a preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, dessa maneira é possível solidificar de 

melhor forma que os orçamentos públicos têm no cerne de sua elaboração fatores culturais e 

econômicos da região que ele pretende atender. No que se refere ao objetivo do artigo, é 

descrever as características de determinada população ou fenômeno, classifica-se a pesquisa 

como sendo Descritiva. 

O estudo se assemelha mais a uma abordagem metodológica de pesquisa que a um tipo 

de procedimento. As informações serão estudadas para levantar os procedimentos e execuções 

das entidades públicas referente ao orçamento. Em relação à abordagem do problema, a 

pesquisa será qualitativa, serão usados dados para questionar a qualidade das leis 

orçamentárias para atender as necessidades de cada entidade pública.  

A pesquisa será feita com informações dos orçamentos de todo o território nacional, 
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usando a diversidade de locais de estudo, para salientar as conclusões que serão encontradas 

no decorrer da pesquisa. Na presente pesquisa será utilizada a amostragem não-probabilística 

por acessibilidade, que, segundo Vergara (1998, p.49), “é aquela que está longe de qualquer 

procedimento estatístico, onde os elementos foram selecionados pela facilidade de acesso a 

eles”. 

Para que se alcancem os objetivos propostos neste estudo, a coleta dos dados para a 

pesquisa será através de informações encontradas em sites de transparência orçamentária, 

orçamentos publicados e na Constituição Federal de 1988. 

 

 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.3.1 O início do Orçamento Público e seu desenvolvimento no território nacional   

 

 
O orçamento tem como objetivo planejar o que será realizado com os recursos 

públicos, procurando atender as necessidades da entidade em questão, no Brasil o orçamento 

público começou a tomar forma no ano de 1808, com o documento chamado “Erário 

Público”, que organizou as finanças do país que estava sobre o domínio do Rei D. João VI, 

mais à frente em 1824, começam as primeiras exigências dos órgãos imperiais para a 

elaboração de um orçamento formal, porém em uma época com tantas dificuldades de 

comunicação, a previsão e o controle das receitas era uma tarefa muito difícil, fazendo com 

que a ideia de um orçamento nos moldes do que conhecemos hoje, fosse postergada até o ano 

de 1830, onde o Decreto legislativo que fixava a despesa e orçava a receita das antigas 

províncias para o exercício de 1ª-7-1831 a 30-6-1832. 

Com o passar dos anos, a evolução do Brasil passa a modificar a maneira de elaborar o 

orçamento público, de fato, a necessidade do país julga fortemente os dados que vamos 

encontrar em um orçamento público, mas deve haver uma uniformidade em sua característica 

base, por isso houve um alento para o povo quando em 5 de outubro de 1988 o país recebeu 

sua oitava constituição, ante tal situação MAIA(2010) afirma:  

O tema orçamento foi fortemente discutido entre os constituintes, pois era 

visto como símbolo dos privilégios perdidos durante o período autoritário. 

Novos conceitos e regras foram introduzidos, bem com a confirmação de 

princípios e normas já consagrados. Entre as inovações, podemos citar a 
exigência de, anualmente, o Executivo encaminhar ao Legislativo, o projeto 

de lei de diretrizes orçamentárias com o objetivo de orientar a elaboração da 

lei orçamentária. 

A constituição federal de 1988 estabeleceu os parâmetros seguidos até os dias atuais, 
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para a elaboração do orçamento público. Entender todos é essencial, não só para os gestores 

públicos, mas também para os usuários do serviços públicos, pois assim poderão fiscalizar se 

a receita está sendo aplicada da maneira correta.  

 

 

3.3.1.2 Orçamento – Programa  

 
 

Existem diversos tipos de orçamentos, o usado atualmente no Brasil, é o “orçamento-

programa”, O orçamento programa é um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações 

a realizar e pela identificação dos recursos necessários a sua execução. O autor GILBERTO 

CASAGRANDE SANT’ANNA (2016), afirma:  

O Orçamento-programa, criado no Brasil pelo Decreto-Lei nº 200/67, 

consagrou a integração entre o planejamento e o orçamento público, uma vez 

que, como seu advento, surgiu a necessidade de se planejar as ações, antes 

de executar o Orçamento. Era preciso, antes de fixar as despesas ou 
distribuir as receitas, saber quais as reais deficiências ou necessidades da 

população e categorizar as ações necessárias visando à correção ou 

minimização dos problemas. A ênfase no orçamento-programa eram as 
realizações, ou seja, interessava o que o governo realizava. 

 

 

3.3.1.3 Princípios do Orçamento 
 
 

Os princípios orçamentários, são de extrema importância na elaboração e execução do 

orçamento público, o autor BEATRIZ DUART(2015), define o mesmo da seguinte maneira:  

São regras básicas que todo orçamento federal deve seguir estando previsto 
na constituição federal desde 1964 e funciona como uma forma de 

padronizar e garantir que o dinheiro público seja usado de maneira correta. 

Eles foram criados para garantir a racionalidade, a transparência e a 
eficiência na elaboração de um orçamento e são eles que são levados em 

conta na hora da avaliação de um orçamento público. Eles são válidos para 

qualquer órgão e estado do nosso país, sendo aplicados não somente no 

orçamento geral, mas em todos os orçamentos individuais de estado. 
 

 

 Princípio da Unidade ou Totalidade: O princípio da unidade, estabelece que 

cada órgão federativo pode ter somente um orçamento, contendo nele todas as despesas 

previstas para aquele período. Previsto no caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, tem a 

finalidade de evitar orçamentos paralelos dentro da mesma política. 

 Princípio da Universalidade: Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do 

art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo §5º do art. 165 da 
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Constituição Federal, determina que todos os gastos com dinheiro público, estejam 

presentes no documento para a consulta de qualquer cidadão. 

 Princípio da Anualidade ou Periodicidade: Principio que estabelece o período 

de elaboração de cada orçamento, atualmente é previsto que o orçamento público será 

elaborado e autorizado para um período determinado em que o exercício financeiro 

coincidirá com o ano civil e, por isso, será de 1 de janeiro até 31 de dezembro de cada 

ano. No ordenamento jurídico pátrio este princípio se acha acolhido no art. 2º da Lei nº 4.320/64. 

 Princípio da Exclusividade: O orçamento não deve conter matéria financeira 

estranha a previsão de receitas e fixação de despesa para o próximo exercício, salvo dessa 

proibição, autorização para abertura de créditos adicionais e a contratação de operações de 

crédito, nos termos da lei. Este princípio consta no texto constitucional desde 1926 e perdurou 

em todas as Constituições subseqüentes, no Art. 165, § 8º. 

 Princípio do Orçamento Bruto: A Lei 4.320/64 ressalta este princípio em seu 

art. 6º, os valores apresentados no orçamento devem ser os valores brutos, tanto das 

receitas, quanto das despesas. Sendo vedado qualquer tipo de dedução. A intenção é a de 

impedir a inclusão de valores líquidos ou de saldos resultantes do confronto entre receitas 

e as despesas de determinado serviço público. 

 Princípio da Especificação, Especialização ou Discriminação: A Lei nº 

4.320/64, no seu arts. 5º cita que as receitas e as despesas devem aparecer de forma 

discriminada, para que se possa saber, as origens do recurso e sua aplicação. Tem o 

objetivo de facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público, pois inibe a 

concessão de autorizações genéricas. 

 Princípio da Não Vinculação ou Não Afetação das Receitas: Expresso no 

inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, as receitas provenientes de impostos, não 

podem ter vinculações. A vinculação de receita reduz o grau de liberdade do gestor e 

engessa o planejamento de longo, médio e curto prazo. 

 Princípio do Equilíbrio: Um órgão público deve evitar contrair empréstimos 

para quitar despesas correntes, as mesmas devem ser sanadas com receitas correntes, o 

endividamento só pode ser admitido para a realização de investimento ou abatimento da 

dívida. No ordenamento jurídico pátrio esse princípio é acolhido pela Lei nº 4.320/64 

 Princípio da Legalidade: Para um orçamento ser legal, as receitas e as despesas 

devem estar previstas na Lei Orçamentária Anual, ou seja, a aprovação do orçamento deve 
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respeitar o processo legislativo, porque se refere a um dispositivo de grande interesse da 

sociedade. O respaldo a este princípio pode ser encontrado nos art. 37 166 da CF de 1988. 

 Princípio da Publicidade: O orçamento deve ser publicado nos devidos veículos 

de comunicação para o conhecimento do público e para autenticar sua validade.  Este 

princípio é respaldado no art. 37 da CF de 88. 

 Princípio da Clareza ou Objetividade: Define que o orçamento deve ser 

publicado com linguagem clara e objetiva, para ser de fácil manipulação para qualquer 

usuário, facilitando o entendimento sociedade de um modo geral. 

 Princípio da Exatidão: As estimativas financeiras presentes no orçamento 

precisam ser as mais exatas possíveis, para garantir que o orçamento tenha o mínimo de 

consistência, para que o mesmo possa exercer seu papel de instrumento de programação, 

gerencia e controle. Os arts. 7º e 16 do Decreto-Lei nº 200/67 como respaldam este 

princípio. 

 

3.3.1.4 Receitas Públicas  

 
 

As entidades públicas dispõem de recursos financeiros para sanear as atividades 

rotineiras, esses recursos são denominados como receita pública, o autor Ferreira (2012), 

comenta a importância da receita pública: 

Para fazer face às suas obrigações, o Estado necessita de recursos, sobretudo 

para o atendimento das necessidades públicas. O conjunto desses recursos, 

então, é chamado de receita pública. É através dessas receitas que o Estado 
poderá atender às demandas diversas da sociedade. De forma ampla, então, 

podemos dizer que receita pública é o conjunto de valores recebidos pelo 

Estado destinados a fazer frente às suas obrigações. 
A receita pública é um dos pontos mais importantes no orçamento, muitas decisões são 

tomadas, somente depois de se observar qual será a capacidade de arrecadação do órgão 

referido no orçamento, a Lei nº 4.320/64, classifica as receitas públicas em dois grupos: 

receitas correntes e receitas de capital. 

 

 

3.3.1.5 Receitas Correntes  

 

 
São as receitas que serão usadas no período anual, as receitas e os impostos se 

encerram no decorrer da execução orçamentária. 
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3.3.1.6 Receitas de capital 

 
 

São receitas que afetam de maneira duradoura o patrimônio do Estado, como por 

exemplo, empréstimos contraídos a longo prazo. 

 

. 
3.3.1.7 Despesas Públicas  

 
 

Despesa pública é o conjunto de dispêndios executados pelos entes públicos com o 

objetivo de solver gastos estipulados na lei do orçamento ou em lei especial, tendo em vista o 

funcionamento dos serviços públicos. 

 

3.3.2 Leis Orçamentárias 

 

 
3.3.2.1 Lei do Plano Plurianual 

 
 

O Plano Plurianual pode ser considerando o plano de governo, nele o gestor público, 

traça as metas e diretrizes para os próximos quatro anos, ele é o primeiro esboço de um 

orçamento, já que em seu planejamento, é identificado as principais carências da população 

que visa atender. 

Inicia-se no segundo ano de mandato e termina no primeiro do mandado subsequente. 

Não se pode iniciar nenhuma operação financeira que não esteja no PPA, sob pena de crime 

de responsabilidade. A autora KÁTYA MARIA NASIASENI CALMON (2002) ressalta a 

importância e inovação que a estrutura do PPA trouxe ao orçamento público: 

A estrutura do PPA procurou superar as limitações do Orçamento Plurianual 
de Investimentos (OPI), que existia no modelo orçamentário estabelecido na 

Constituição anterior e tinha caráter mais simbólico em termos de 

delimitação dos investimentos governamentais. O PPA foi concebido para 

desempenhar papel estruturador, organizador e compatibilizador de toda a 
ação governamental. 

 

 

3.3.2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

 

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece os intentos e 
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prioridades, para o exercício financeiro seguinte; norteia a construção do orçamento, fixa 

alterações na legislação tributária, de forma geral, a LDO é a pratica do PPA, na elaboração 

das diretrizes orçamentárias, o gestor tem o primeiro contato, com a situação financeira real 

da entidade, onde ele poderá constatar de forma mais palpável, quais projetos do PPA poderão 

ser cumpridos já no próximo exercício. Sua elaboração também é um momento importante 

para a sociedade de modo geral, pois em caso de previsão de déficit, o gestor deve pensar em 

planos tributários para custear a prestação de serviços a sociedade. 

 

 

3.3.2.3 Lei Orçamentária Anual 

 
 

A Lei Orçamentária Anual é o estágio final de todo o planejamento financeiro da 

entidade pública, COSTA (2010) define a LOA da seguinte forma: 

A LOA é um documento que formaliza o conjunto de decisões políticas 

relativas às fontes dos recursos repassados ao setor governamental e a 

aplicações dos mesmos em bens e serviços cujo destino final deve ser a 
satisfação do interesse público. Em tese, é um documento que expressa às 

escolhas públicas realizadas por um determinado grupo social em relação a 

quanto estão dispostos a pagar para dispor da cesta de bens demandas junto 
ao governo. 

 

De certa forma, já é a pratica em si de todo o planejamento feito, colando em ação as 

medidas consideradas necessárias para a manutenção e amplificação dos serviços prestados 

pela entidade pública.  

 

 

3.3.2.4 Lei Responsabilidade Fiscal  

 
 

A Lei Complementar nº 101 (LC101), ou Lei de Responsabilidade Fiscal, é a medida 

que ajuda a equilibrar as contas públicas, pois, mesmo com o orçamento, os gestores públicos, 

hora por má fé, hora por incompetência, acabam fazendo compromissos que fogem da 

capacidade financeira da entidade pública, para evitar esse tipo de fato, em maio de 2000, o 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso instaurou a Lei complementar nº 101.  

A lei estabelece que as finanças do governo devem ser apresentadas ao Tribunal de 

contas, o mesmo vai aprovar ou reprovar o orçamento, e em caso de reprovação, se abre um 

inquérito para investigar o motivo de discrepâncias nas contas do órgão público, e descobrir 
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se houve algum empenho de recursos públicos de maneira indevida. 

Diante disso, entende-se que a LRF proporciona à sociedade um instrumento de 

controle e fiscalização das contas públicas, o qual estabelece punições para que os gestores 

procurem administrar as contas públicas de forma responsável e de acordo com a lei, do 

contrário pode ser considerado ato de ímprobo.  

Diante disto, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO (2002, p145) 

descreve que: 

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, mal barateamento ou dilapidação dos bens ou haveres 

das entidades e, notadamente, em relação à responsabilidade fiscal, ordenar 

ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento 
 

 

3.3.3 A importância do Controle Social na fiscalização da execução do orçamento 

público. 

 

 

O Brasil é um País democrático, sendo assim, ele deve se submeter às leis e às normas, 

bem como à soberania popular, isso implica que o Estado deve fornecer mecanismos efetivos 

a população para que ela possa fiscalizar e garantir que o Governo, cumpra sua finalidade, A 

Constituição Federal, estabelece esse direito, o nomeando como Controle Social, o Autor 

Carlos Eduardo Constantino Pedro (2013), define: 

Constituição Federal e outras leis posteriores estabelecem mecanismos 

concretos de controle da própria sociedade sobre a ação do Estado – o que 
chamamos de controle social, tema que vem ganhando cada vez mais 

importância no atual contexto de abertura e participação social. 

O Controle Social pode ser considerado a ferramenta mais importante contra a má 

administração, pode até parecer demagógico, mais ele reflete a força do povo ao combate 

contra corrupção, o autor Helano Müller Guimarães, completa: 

Cabe a todos nós, de maneira geral e irrestrita, necessitando, claro, um certo 
discernimento sobre o que se discorre. O Controle Social da Administração 

Pública se baseia em uma cidadania ativa. 

Mas uma parte dos governantes mina essa ferramenta, alguns consideram que em 

partes a falta de investimento na educação é proposital, para que o cidadão possa agir contra a 

improbidade administrativa, ele precisa ter o mínimo de instrução escolar para que possa ler e 

analisar dados e documentos, se a maioria da população tiver um estudo precário durante seu 

desenvolvimento intelectual, ao alcançar a vida adulta seu discernimento estará 

comprometido; assim o corrupto usara da desinformação para se manter no poder, usando de 

meios publicitários para ludibriar a população causando a sensação de impotência e 
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impunidade que está estabelecida na sociedade atual. O autor Di Pietro, ressalta a importância 

do conhecimento para o cidadão exercer o controle social:  

Para que o controle social funcione é preciso conscientizar a sociedade de 
que ela tem o direito de participar desse controle; é preciso criar 

instrumentos de participação, amplamente divulgados e postos ao alcance de 

todos. Enquanto o controle social não fizer parte da cultura do povo, ele não 
pode substituir os controles formais hoje existentes. 

O Acompanhamento do orçamento público ter início de forma simples, ter atenção em 

ações da administração pública é um bom passo inicial, por exemplo, se notar que em seu 

município a prefeitura está sinalizando ruas com pouco movimento, ao invés de reformar as 

mais movimentadas, obras em locais públicos que prestam pequeno volume de atendimento 

ao cidadão, ou até aberturas de cargos e secretarias desnecessárias, esses atos por si só já são 

prejudiciais aos recursos se a cidade tiver outras necessidades mais imediatas, mas também 

por trás dos mesmos pode estar havendo desvio de dinheiro público, é pratica comum de 

políticos usar obras e serviços simples para superfaturá-los e começar a desviar o dinheiro. 

Nesses casos, o cidadão pode entrar no site de transparecia de seu município, e 

verificar se tais despesas estavam previstas, como se deve estar em um orçamento, conferir se 

houve licitações para empenho dos materiais, e se houve a empresa que ganhou checar o 

histórico da empresa vencedora da licitação, se a mesma já teve o nome envolvido em algum 

escândalo regional, ou se a mesma empresa vem ganhando inúmeras licitações (nesse caso a 

chance de haver fraude é grande), essas observações simples na maioria das vezes são o 

suficiente para notar um esquema de corrupção, apesar de bem amarrados, deixam rastros de 

incompetência, há casos em que a prefeitura de um município destina valores absurdos para 

coisas simples, e mesmo que esse gasto tenha amparo legal, faz parte do Controle do Social 

questionar este fato, se não houver má fé, é no mínimo uma gestão ruim de recursos, e o 

responsável por tal não tem capacidade para exercer seu cargo como administrador público. 

O Cidadão, na escala de fiscalização é considerado de forma geral como o terceiro 

órgão fiscalizador, atrás do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O Ministério Público 

é a instituição encarregada de resguardar os direitos dos cidadãos e os interesses da sociedade.   

Como protetor da ordem jurídica, o Ministério Público é o fiscal da lei, ou seja, 

trabalha para que ela seja rigorosamente cumprida. Para tanto, possui independência 

funcional, administrativa e financeira, não fazendo parte nem estando subordinado aos 

Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

O Tribunal de Contas é dividido em duas vertentes, o Tribunal da União e o dos 

estados, o da União auxilia o Congresso Nacional a fiscalizar as contas do País, já o estadual 
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tem a incumbência de análise de contas do respectivo estado e de todos os municípios 

jurisdicionados.  

Ambos já prestaram inúmeros serviços para a sociedade, mas se analisarmos, veremos 

que, a sociedade pode facilmente tomar a dianteira no combate contra a corrupção, os órgão 

citados tomam medidas diante denúncias, e a denúncia é a principal arma do Controle Social, 

dar munição ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, colocaria a sociedade no centro 

de todo o sistema, hoje a sociedade é centro no sistema tributário, porque é a principal fonte 

de arrecadação, com o Controle Social, o povo além de contribuir pode, fiscalizar e direcionar 

os recursos.  

Após fazer essas considerações sobre os processos públicos, o cidadão, como já dito 

tem ferramentas legais para agir contra a corrupção, as mais comuns são, “Ação Pública” e a 

“Ação Pública Civil”. 

A Ação Pública o cidadão pede a prestação jurisdicional para defender o interesse 

público, implicando em um controle do cidadão sobre atos lesivos aos interesses protegidos 

pela Constituição. A sua Legitimidade é prevista no Art. 5, inc. LXXIII da Constituição 

Federal de 88: 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 

e do ônus da sucumbência; 

Na Ação Pública, a lei anula o ato lesivo, condenando os responsáveis e o 

beneficiários pelos atos a pagamento dos respectivos prejuízos, além de restituir os valores 

indevidamente percebidos pelos mesmos, cabendo ainda ação regressiva contra funcionários 

não indicados nos processos. A lei da Ação Pública atribui funções obrigatórias ao Ministério 

Público, como por exemplo acompanhar a ação e ajudar na produção da prova, bem como 

promover a responsabilidade civil e criminal, providenciar para que as requisições de 

documentos e informações previstas no Artigo 7º,l,b, sejam atendidas dentro dos prazos 

fixados pelo juiz (art. 7º, §1º). 

A Ação Pública Civil Da mesma forma que a ação popular, visa defender os interesses 

da coletividade. Um dos diferenciais é que nela podem aparecer como réus não apenas a 

administração pública, mas qualquer pessoa física ou jurídica que promova prejuízos ao meio 

ambiente, aos consumidores em geral, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico. 

A ação civil pública também é dirigida subsidiariamente pelo Código de Processo 

Civil, mas somente naquilo que não contrarie a Lei 7.347/1985. Em regra, esse dispositivo 
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processual deve ser apresentado no primeiro grau de jurisdição da Justiça Estadual ou Federal. 

Após a sentença as partes poderão apresentar recursos ao segundo grau de jurisdição. Neste 

caso o Ministério Público vai auxiliar a ação, atuando como fiscal da lei, e promovendo a 

execução da sentença condenatória, em caso que o autor não o faça em um período de 60 dias.  

Por fim, o cidadão também pode recorrer a outras formas também de controle social, o 

artigo 74, §2º, da Carta da República estabelece que “qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 

ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”. Aqui o cidadão entrara em contato com 

o Tribunal de Contas da União, para julgar administrativamente irregularidades executadas 

pelo agente público no empenho de recursos federais. Apesar de não estar previsto neste 

instrumento legal, a Controladoria-Geral da União também recebe denúncias sobre 

irregularidade ou ação de mau uso do dinheiro público (recursos públicos federais). Podendo 

também criar conselhos de políticas públicas, pratica também prevista em legislação, esse 

grupo de pessoas se mobiliza para acompanhar as rotinas públicas, podendo atuar de 4 

formas, Fiscalizadora controlando as ações dos agentes públicos, mobilizadora com a tarefa 

de incentivar a população a participar na gestão pública, Deliberativa onde vai auxiliar nas 

estratégias utilizadas nas políticas públicas e de maneira Consultiva reunindo as opiniões e 

sugestões da sociedade sobre o governo presente no poder.  

 

 

3.3.4 Principais punições legais contra o mau uso do dinheiro público 

 

 

O cidadão que busca justiça se depara com intermináveis burocracias, mas é um 

trabalho que se faz necessário, se colocarmos na ponta do lápis os benefícios financeiros que a 

nação tem, toda vez que um esquema de corrupção é desmantelado, veremos que vale a pena, 

hoje bilhões de reais são desviados, mesmo que não se recupere ao final do processo, os 

valores furtados, só de impedir que continue ocorrendo estes desvios, já é um grande alento ao 

cofre público e aos contribuintes. Outro fator que o cidadão pode se agarrar para mover tais 

ações contra o agente público são as punições, a sensação de impunidade permeia o brasileiro, 

mas nos últimos anos, a grosso modo, a justiça sido cumprida, por exemplo em 31 de agosto 

de 2016, a então Presidente da República Dilma Roussef, foi destituída de seu cargo, a mesma 

ordenou a edição de créditos suplementares sem a autorização do Legislativo.  O ex-

presidente da Câmara Eduardo Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por ter 

recebido propina de contratos fraudulentos e superfaturados em operações da Petrobras. 
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Sendo assim, além de um conhecimento importante para o cidadão, saber as punições 

cabíveis contra a corrupção pode ser considerado um fator motivador, as seguinte leis que 

podem ser utilizadas pelas autoridades no combate à corrupção: 

 Código Penal: Corrupção ativa 2 a 12 anos de prisão, Corrupção ativa em transação 

comercial internacional 1 a 8 anos de prisão, Tráfico de Influência 2 a 5 anos, Corrupção 

Passiva 2 a 12 anos de prisão, Associação Criminosa 4 a 8 anos de prisão.  

 Lei dos Crimes Econômicos: Quando a ofensa à ordem econômica, 2 a 5 anos de 

prisão. 

 Lei de Improbidade Administrativa: o agente público é multado em até 3 vezes o valor 

do dano, se houver empresa envolvida a mesma perdera o direito de prestar serviços a órgão 

públicos de 2 a 5 anos. 

 Lei das Licitações: Reprime fraudes em contratos de prestação de serviços a entes 

públicos, para empresas a pena é multa e perda de direito de prestar serviço a entes públicos 

por 2 anos, para o agente público a pena é de 6 meses a 6 anos de prisão e multa. 

 Lei de Lavagem de Dinheiro: Prevê prisão de 3 a 10 e multa, além de outra sanções. 

 Lei das Organizações Criminosas: Agente públicos que participarem de grupos 

articulados para cometer crimes, poderão ter pena de 3 a 10 anos de prisão.    

As leis citadas logicamente não são as únicas, mas são as mais usadas para punir com 

rigor crimes contra o patrimônio público. 

 

 

3.3.5 O Paralelo entra a incompetência e a corrupção no sistema político brasileiro 

 

 

O Administrador público deve seguir à risca as leis orçamentárias para não acarretar 

problemas para si e para a entidade pública, o planejamento financeiro do próximo exercício 

tem que ser bem pensado e dar margem para imprevisibilidade, como já dito, ao enviar a LOA 

para o Legislativo, ela deve ser aprovada para que se inicie de fato a execução, sabe-se que, 

pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A 

Constituição Federal, artigo 167, I, proíbe o início de programas ou projetos não incluídos na 

lei orçamentária anual. Com isso em mente surgem questionamentos a respeito da situação 

política no Brasil, com tantas normas a se cumprir, o cenário político deveria beirar a 

perfeição, serviços públicos de qualidade, crescimento gradativo das receitas, 

desenvolvimento educacional e cultural da nação e etc. Mas na prática temos uma crise 

política que dura décadas e uma recessão que está longe do fim.  



23 

 

Isso acontece por que o administrador público por mais que tenha em mãos 

dispositivos legais para atender sua nação, e um bom salário para atender suas necessidades 

pessoais, em grande parte das vezes atua no âmbito político com má fé, e isso é provado. 

Quando o bom administrador tem um problema financeiro e se vê na necessidade de alterar 

sua previsão de despesas ele pode muito bem recorrer a um credito adicional, os créditos 

adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 

de Orçamento. Dependendo da sua finalidade, classificam-se em: suplementares, especiais 

e extraordinários. Os suplementares servem para aumentar recurso financeiro para um despesa 

já prevista em orçamento, ao passo que os especiais visam atender a uma necessidade não 

contemplada no orçamento. Já créditos extraordinários pressupõem uma situação de urgência 

ou imprevisão, tal como guerra, comoção interna ou calamidade pública. Os créditos 

suplementares especiais dependem de autorização legislativa, os extraordinários são abertos 

por decreto do Executivo, que deles dará ciência imediata ao Legislativo. Os créditos 

adicionais, uma vez aprovados, incorporam-se ao orçamento do exercício. O Legislativo em 

algumas situações pode deixar uma porcentagem do orçamento prevista para créditos 

suplementares, a mesma vária de órgão para órgão, existem municípios que a porcentagem é 

30% do orçamento, outros que é somente 5%, respeitando essa situação o administrador 

público pode transferir valores do orçamento entre dotações orçamentárias somente através de 

decreto, sem há necessidade de aprovação do Legislativo. 

Com esse tipo de “brecha” não há necessidade alguma do administrador tomar 

medidas ilícitas para cumprir seus objetivos, o que nos leva a conclusão de que um orçamento 

público mal feito é incompetência ou má fé, mas onde termina a incompetência e se inicia a 

má fé? Muito difícil acreditar que uma pessoa tão bem assessorada como um agente público 

possa cometer equívocos de maneira não consciente como vemos nos dias de hoje, diante 

disso o Autor ALAN RODRIGO APIO(2015), traça o seguinte paralelo:  

A incompetência, assim como a dengue, é epidêmica no Brasil. Afeta todos 

os setores, de todos os estados, com uma violência e com uma eficácia 

assustadora. Enfraquece estruturas, causa extremo desconforto, gera 
sofrimento, perca de rendimento e recursos e em vários casos, causa a morte. 

E assim como o vírus da dengue, a incompetência encontrou refúgio perfeito 

em um sistema historicamente falho, em uma população profundamente mal 
instruída e teimosamente pouco vigilante. Mas por incrível que pareça, 

infelizmente, dado as atuais circunstâncias, o problema da dengue está muito 

mais próximo de uma solução positiva. 

Chega-se à conclusão que a incompetência anda de mãos dadas com a corrupção no 

ambiente público, o incompetente se mantém porque é conveniente para o corrupto, e vice – 
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versa, é sistemático, um sistema que se retro alimenta das contas públicas, dito isso, ALAN 

RODRIGO APIO(2015), conclui:  

Ser incompetente é ser inábil em desempenhar com adequada e necessária 
perícia uma determinada tarefa. E essa é a melhor definição que descreve 

nossos administradores públicos em nível nacional. Uma das evidências 

dessa incapacidade de se tomar decisões eficientes no âmbito público é a 
conhecida fama de pouca qualidade dos serviços públicos. Note bem que o 

senso comum da população é que a administração pública brasileira é 

terrivelmente pouco eficiente não por uma falta crônica de recursos, mas por 
uma construção precária do poder. Essa noção se baseia na altíssima carga 

tributária arrancada da população, mas que não resulta em benefícios 

visíveis. Para onde foram meus impostos? Parte se perdeu pela corrupção, 

parte se gastou para manter o próprio sistema e uma parte retorna através de 
serviços precários. É um esquema que drena anualmente bilhões e bilhões 

em recursos da população em uma taxa crescente, mas que não altera o 

quadro de pouca qualidade. Em um país com tantos recursos arrecadados e 
serviços tão ruins, é muito claro que o principal problema é de natureza 

administrativa. 

Quando se constata que o problema é administrativo, todas as leis e medidas que estão 

inseridas na pratica orçamentária, passam a ter mais sentindo, e fica mais fácil entender cada 

uma, as leis evoluíram conforme cada caso de corrupção era encontrado, até chegar nos 

moldes atuais. Partindo desse entendimento é fácil se revoltar ainda mais com o sistema 

político, porque pela lógica é mais difícil burlar as leis do que as cumpri-las corretamente, 

mas a lógica não se aplica sobre pessoas gananciosas, e não é raro ver casos como o do O 

vereador Paulo Galtério (PSB), de Campinas (SP), que foi condenado em 1ª instância pela 

Justiça a perda do mandato, suspensão dos direitos políticos por três anos e pagamento de 

multa em ação de improbidade administrativa por utilizar três funcionários comissionados em 

trabalhos simultâneos em seu escritório de advocacia; ou os irmãos José Valdemar Santana 

Filho e Lindomar Luiz Santana, juntamente com Gervásio Concatto, organizaram um 

esquema de compras fracionadas para evitar licitação, os 3 foram condenados por 

improbidade administrativa, Eles terão que devolver dinheiro aos cofres públicos do 

município, além de terem suspensos os direitos políticos por cinco anos. Eles também ficam 

proibidos de realizar contratos com o Poder Público. 

Infelizmente o mau uso do dinheiro público tomou uma proporção imensa, e para 

reverter esse quadro é necessário muito trabalho, a fiscalização feita por parte da sociedade é 

somente uma delas, a conscientização no voto, e mudar parte da cultura de “não somos 

capazes de mudar nada”, a sociedade é a principal fonte de receita do governo e como já dito 

no estudo, se somos nós que pagamos a conta, nós somos responsáveis por cuidar desse 

recurso, no combate contra a sintomática corrupção, lavar as mãos e fechar os olhos não é 

uma opção.  
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O resultado da pesquisa demonstrou a importância das leis orçamentárias, sem elas 

não se faz nenhum movimento com o dinheiro público, suas normas, como mostrado devem 

ser seguidas à risca, caso contrário os responsáveis por seu descumprimento são punidos com 

multas, improbidade administrativa e em casos mais extremos, cumprem pena de prisão.  

Como já dito, sem o orçamento, o gestor público não pode programar despesas, ou 

seja, não pode governar seu órgão público, o que torna o orçamento essencial para o 

administrador público, sem o orçamento simplesmente, não há tomada de decisão.  

As variações financeiras podem dificultar o cumprimento dos valores orçados, assim 

como fatores que fogem do controle dos órgão e administradores públicos, como doenças e 

ações da natureza, mas como mostrado no resultado da pesquisa, há a possibilidade de 

manobrar de maneira legal os valores do orçamento, para que pelo menos as necessidades 

básicas da sociedade, possam ser atendidas.  

A sociedade teme se envolver em assuntos políticos, por dois grandes motivos, falta de 

conhecimento, e sensação de incapacidade de agir contra injustiças, mas durante a pesquisa 

fica claro que o cidadão pode exercer seu direito como órgão fiscalizador sem grandes 

dificuldades, já que o mesmo é auxiliado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. 

Portanto o trabalho atingiu seus objetivos através do estudo das leis orçamentárias e da 

Constituição Federal, e obteve êxito em seu resultado, apesar dos percalços que se encontra 

no cenário político, o cidadão tem as informações necessárias à sua disposição para entender a 

execução do orçamento, fiscalizar sua execução e buscar meios de punir o agente público que 

tentar lesar a sociedade em beneficio própria. 
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ser seguidas à risca, caso contrário os responsáveis por seu descumprimento são punidos com 

multas, improbidade administrativa e em casos mais extremos, cumprem pena de prisão.  

Como já dito, sem o orçamento, o gestor público não pode programar despesas, ou 

seja, não pode governar seu órgão público, o que torna o orçamento essencial para o 
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como fatores que fogem do controle dos órgão e administradores públicos, como doenças e 

ações da natureza, mas como mostrado no resultado da pesquisa, há a possibilidade de 

manobrar de maneira legal os valores do orçamento, para que pelo menos as necessidades 

básicas da sociedade, possam ser atendidas.  

A sociedade teme se envolver em assuntos políticos, por dois grandes motivos, falta de 

conhecimento, e sensação de incapacidade de agir contra injustiças, mas durante a pesquisa 

fica claro que o cidadão pode exercer seu direito como órgão fiscalizador sem grandes 

dificuldades, já que o mesmo é auxiliado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. 

Portanto o trabalho atingiu seus objetivos através do estudo das leis orçamentárias e da 

Constituição Federal, e obteve êxito em seu resultado, apesar dos percalços que se encontra 

no cenário político, o cidadão tem as informações necessárias à sua disposição para entender a 

execução do orçamento, fiscalizar sua execução e buscar meios de punir o agente público que 

tentar lesar a sociedade em beneficio própria. 
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