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RESUMO 

 
O Orçamento Público é indispensável não somente para o funcionamento dos serviços destinados a 
população, como também é o combustível que faz funcionar a Máquina Administrativa. As Leis e as 
Diretrizes voltadas ao orçamento público são de extrema importância para o setor contábil, assim 
como para cada cidadão, pois são elas que definem a estrutura do orçamento. O objetivo deste 
trabalho foi mostrar como se dá o Orçamento Público e seu papel na sociedade. Apresentar seu 
processo desde seu estudo até a sua avaliação de execução, assim como, seus mecanismos de 
retificação e a diferença básica entre eles. No entanto, expomos de forma mais profunda no que ser 
refere aos créditos adicionais suplementares, por acreditar que sua utilização é das mais presentes 
na gestão pública orçamentária atual.  
 
Palavras-chave: Orçamento Público, Mecanismos de retificação, Créditos adicionais suplementáres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
The public budget is essential not only for the operation of services for the population , as also is the 
fuel that makes running the Administrative machine . Laws and Directives aimed at the public budget 
are extremely important for the accounting sector, as well as every citizen , it is because they are who 
that define the structure of the budget. The objective of this study was to show how is the public 
budget and their role in society. To introduce your process from your study to review implementation 
as well as their rectification mechanisms and the basic difference between them. However, we expose 
more deeply the additional claims, to believe that their use is  more present in the current budget 
public management 
 
Keywords: Public Budget , rectifications mechanisms , additional claims . 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A contabilidade é um instrumento primordial em qualquer tipo de gestão, 

todavia, ainda mais imprescindível no que se refere a gestão pública. Por dar 

respaldo necessário a boa gestão, torna-se ferramenta base para tomadas de 

decisões, e maior abrangência quanto as suas obrigações e transparências fiscais. 

O orçamento no entanto, é a base da atividade do gestor público. O mesmo 

orçamento, além de base de sustento da máquina administrativa, visa também 

permitir o alcance de metas e objetivos traçados pela Administração Pública voltados 

para a satisfação das necessidades da coletividade.  

Analisando superficialmente o orçamento público, o mesmo, aparentemente é 

estático e engessado, porém, analisando um pouco mais a fundo é possível 

constatar que há margem para utilizar alguns mecanismos que podem alterar o 

orçamento. Tais mecanismos podem vir a corrigir e flexibilizar o orçamento, de forma 

a colaborar e muito na gestão pública. Esse processo é utilizado de maneira 

constante no dia a dia do gestor público. A Lei 4.320/64, destaca que, o orçamento 

possa ser alterado, no decorrer da sua execução, por créditos adicionais, que se 

desenvolve sob três espécies: especiais, suplementares e extraordinários.  

 A problemática se dá em trazer mais conhecimento sobre os mecanismos  

que retificam o orçamento público, especificamente os suplementares. Uma vez que 

os mesmos estão se desdobrando constantemente no cenário governamental, 

porém, nada ou quase nada se fala ao público a esse respeito, mesmo sendo algo 

relativamente constante na rotina orçamentária. 

Ante ao exposto, este estudo justifica-se pela importância dos créditos 

adicionais no orçamento público perante a sociedade, permitindo que o pesquisador 

aprofunde seu conhecimento a cerca do assunto, pois sem os mesmos, muito 

deixaria de ser feito em favor da coletividade. Conforme Cruz (2009, p. 162) pôde 

nos esclarecer, “quando se elabora o orçamento não se conhece o desenvolvimento 

dos fatos que ocasionarão algum reflexo no mesmo, ou seja, quando se elabora a 

proposta orçamentária, por mais perfeito que seja o planejamento, não se consegue 

adivinhar certas necessidades ou reivindicações da sociedade“.  

O objetivo geral deste trabalho foi conceituar o orçamento, sua importância e 

o papel dos mecanismos retificadores do orçamento público. 
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O presente estudo tem base bibliográfica, onde buscamos informações dentro 

do Direito Administrativo, bem como na Contabilidade Pública. Extraindo dados que, 

compõe o orçamento e as finanças públicas, bem como seus princípios e legislação. 

Também nos debruçamos sobre publicações como, artigos, monografias e acervos 

eletrônicos, acerca do tema aqui desenvolvido. 

No capítulo I, explanamos de forma breve a evolução da contabilidade pública 

no Brasil, bem como a importância da escrituração contábil na gestão pública. 

Abordamos ainda como se dá a Administração Pública e a Contabilidade Pública no 

Brasil nos dias atuais, assim como seus princípios.  

No capítulo II, versamos sobre a maneira que se processa e se planeja o 

orçamento público desde o seu planejamento até a sua execução e avaliação, suas 

leis e diretrizes normativas. Também abordamos como se dão as receitas e as 

despesas que fazem parte do sistema financeiro da União. 

No capítulo III, adentramos de forma mais categórica nos mecanismos que 

retificam o orçamento público. Cada tópico foi criado de forma a ampliar a visão no 

que tange os créditos adicionais, explanando de forma concisa os retificadores do 

orçamento original, créditos especiais e extraordinários, porém, adentramos de 

forma mais específica no tocante aos créditos suplementares. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 EVOLUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

 

1.1 Um Breve Histórico da Contabilidade Pública  

 

A contabilidade pública no Brasil teve seus primeiros históricos registrados em 

1808 por D. João IV. Na época, a intenção era a escrituração mercantil, criando 

dessa forma o Erário Régio e o Conselho da Fazenda através do alvará de 28 de 

Junho 1808. Notando que o sistema contábil da Assembleia Legislativa não era 

eficiente, o Imperador ordenou que fosse feita uma mudança com a intenção de 

melhorar a organização contábil. (REIS E SILVA, 2007). 

Em 1828, os agentes da receita passaram a prestar contas anualmente do 

orçamento, receitas e despesas. Tornando assim, uma conduta regular e 

organizados os balanços de receitas e despesas. Porém, somente poderiam servir a 

estes trabalhos os profissionais que tivessem aulas de comércio. Tais ensinamentos 

eram trazidos de Portugal e preparariam de forma efetiva o profissional para a 

função. (TCE, 2010). 

As mudanças foram de grande valia, porém, não eram uniformes e tinham 

dificuldades com a coerência da escrituração contábil. Portanto, o Imperador, iniciou 

tais mudanças em 1827, reformulando o sistema contábil vigente, que se concretizou   

efetivamente em 1831. Nessa época, foi criada uma lei que dava autoridade ao 

contador geral para fixar normas à execução contábil que deveriam ser observadas 

em todas as repartições. Tal procedimento visava à unificação dos procedimentos 

contábeis. Desde então, diversos textos passaram a utilizar os livros, diário e razão 

e, contas correntes, bem como o método das partidas dobradas para sua 

elaboração. (SILVA et al. 2004). 

Segundo a RFB apesar da Contadoria Central da República ter sido criada 

em outubro 1922, pelo Decreto 4.555, suas normas gerais, de direito financeiro, que 

são utilizados para a elaboração dos controles orçamentários e balanço da União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, somente aconteceram com o advento da Lei 



12 

 
4.320, de 17 de março de 1964. Isso se deve em grande parte a maneira que esta 

Lei veio a complementar de forma eficiente ao Decreto de outubro de 1922, que 

tinha como objetivo programar e organizar a parte operacional do controle da 

Administração Pública.  

A evolução da contabilidade pública foi bastante lenta, pois sua estrutura em 

si era baseada em correção de erros. Corrigir tais erros e encontrar outros mais no 

decorrer do processo, era algo que dispendia uma quantidade enorme de tempo. 

Sendo assim, aos poucos, com a elaboração de normas que viabilizassem o 

processo e ainda direcionassem os profissionais contábeis, a contabilidade pública 

também evoluiu. Com uma nova roupagem, foi mais simples a contabilidade pública 

estreitar os laços entre a organização e o orçamento público, melhorando enfim os 

processos nela envolvidos. 

 

 

1.2 A Importância das Informações Contábeis na Gestão Pública 

 

A necessidade de interação entre informações internas e informações 

externas, dentro da gestão pública, torna imperativo o uso de ferramentas que 

facilitem o transcorrer desse processo, isso porque, é uma questão gerencial das 

mais importantes. Perder a informação no trânsito do processo é o mesmo que 

perder tempo e dinheiro, pois esse tipo de condutor mais se parece a um ralo 

quando mal gerido. (COCHRANE, 2003).  

Desta maneira, a contabilidade recebe diretamente em si os impactos 

positivos quando utiliza as ferramentas que unem estrategicamente os setores que 

são primordiais para o bom funcionamento da Contabilidade Pública.  

A utilização de ferramentas que foram criadas para facilitar o desenrolar dos 

processos, por pessoas que ficaram perdidas no tempo, vivendo no passado da 

contabilidade feita à mão, é um desperdício tanto de material humano, quanto 

financeiro, pois, o processo em si é dinâmico e não se deve caminhar o oposto da 

evolução, uma vez que se corre o risco de perder produtividade de todos os recursos 

envolvidos. (DIAS, 2007). 

Complementando Dias: 
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Os sistemas de informações podem auxiliar as instituições públicas a 
sanarem um grande problema dos dias de hoje: a necessidade de 
informações internas e externas em um curto espaço de tempo. Essa 
necessidade surge pelo fato das rápidas mudanças que ocorreram no 
mercado. Ao longo do tempo, observou-se o desenvolvimento de diferentes 
tipos de informações e, para a gestão em geral, convergem todas as que 
são necessárias para o adequado controle econômico e financeiro da 
organização. (DIAS, 2007, p. 01). 

 

Assim, mesmo um pequeno município, deve, em prol da boa gestão pública, 

investir em ferramentas que possam viabilizar os trâmites contábeis. A interação das 

ferramentas entre si, tanto externa quanto interna, poderá ter um ganho muito 

significativo no decorrer do processo. Tais ganhos, somados a todos os demais, dá à 

administração pública mais mobilidade sobre os aspectos decisórios, podendo fazer 

total diferença entre uma decisão e outra.  

 

 

1.3 Administração Pública 

 

A Administração Pública vem de encontro com a necessidade de gerir o 

patrimônio público para um bem maior, ou seja, para o bem comum. Falar em bem 

comum não se restringe apenas ao patrimônio público, arrecadação de impostos, ou 

manutenção do Estado, senão, ao bom emprego destes recursos, onde a 

necessidade coletiva se expresse de forma a manter uma boa conduta da 

administração pública para este fim. (MEIRELLES,2000). 

Moraes diz que: 

 

A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade 
concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos 
interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de 
pessoas jurídicas aos qual a lei atribui o exercício da função administrativa 
do Estado. (MORAES, 2014. p. 340).  

 

Em termos de prioridade, vemos o cidadão como a principal peça, que 

através do voto, nomeia um terceiro para administrar o bem comum de todos, tendo 

em suas mãos um conjunto de ferramentas destinadas para esse fim. Este conjunto 

de pessoas que vão gerir o bem público por sua vez, tem a obrigação de gerir esse 

patrimônio que não lhes pertence, pensando em primeiro lugar no bem comum a 

todos os cidadãos, ou seja, na coletividade.  
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Conforme Mello (apud DI PIETRO, 2005. p. 10) “Administrar e gerir os 

serviços públicos significa não somente prestar serviço ou executá-lo, como 

também, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter resultado útil”.  

Desta forma, o critério de equilíbrio da Administração Pública, não é outro, 

senão, o de utilidade pública, utilidade ao maior número de pessoas possíveis.  

Ferreira (apud SILVA, 2002), relata que: 

 

Administração Pública é o conjunto de meios institucionais, materiais, 
financeiros e humanos preordenados a execução das decisões políticas. 
Essa é uma noção simples de Administração Pública que destaca em 
primeiro lugar, que é subordinada ao poder político, em segundo lugar que é 
meio e, portanto, algo de que serve para atingir fins definidos e em terceiro 
lugar, denota os seus dois aspectos, um conjunto de órgãos a serviço do 
Poder Político e as operações, as atividades administrativas. (FERREIRA 
apud SILVA, 2002.p. 12). 

 

Portanto, observamos que administrar o bem de todos, deve efetivamente ser 

para todos, de maneira que, pensando no bem da pluralidade, venha o 

administrador público a, sobrepor a ideia de gerir em prol da coletividade ante a 

qualquer outra ideia que se desvie dessa finalidade, pois o administrador público é 

apenas uma ferramenta de cumprimento dessa questão. Ter uma boa gestão para 

tal fim não é nada além de uma obrigação ao qual sua função está subordinada, ou 

seja administrar para a coletividade, em favor da mesma. 

 

 

1.4 Princípios da Administração Pública 

 

O Art. 37 da CF/88 determinou que a administração direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. (BRASIL, 1988 s/p). 

Indiferente da decisão que o gestor público venha a tomar, suas decisões 

devem estar pautadas nos princípios que norteiam a Administração Pública. Cabe 

aos princípios direcionarem os processos decisórios, pois poderia o gestor público 

equivocar-se em suas decisões sem uma base estruturada por lei.   

 A cerca deste tema Reale nos diz que: 
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Princípios são verdades fundamentais de um sistema de conhecimento, 
como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, 
mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, 
como pressupostos exigidos pelas necessidades de pesquisa e da práxis. 
(REALE, 1986. p. 299).  

 

Utilizando tais verdades, o administrador público se vê restrito quanto a sua 

atuação, o que de fato é um ganho importante para a sociedade, pois, as regras são 

feitas para que haja uma padronização de conduta do gestor público, visando o bem 

da totalidade. Todas as atividades tratadas pela Administração devem seguir aos 

princípios citados como estrutura de tomada de decisão.  

 

A - Princípio da legalidade 

 

O Art. 5º da CF/88, II, afirma que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. (BRASIL, 1988, s/p).  

Este princípio em regra nos diz o que a Administração Pública pode fazer em 

função da lei, ou seja, aquilo que a lei estabelecer como parâmetro de boa conduta é 

o que deve ser seguido. Ao contrário do que diz para o particular, pois aí está sua 

diferença. Ao particular, a lei diz que ele pode fazer tudo que a lei não proíba, já para 

a Administração Pública, a lei dita exatamente o que por ela pode ser feito.  

Segundo Mello: 

 

O princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às 
leis. Este deve tão - somente obedece-las, cumpri-las, pô-las em prática. 
Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a 
cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos 
servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes obsequiosos cumpridores 
das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição 
que lhes compete no direito Brasileiro. (MELLO, 1994. p. 48). 

 

Devendo, todos em virtude de lei, atuar dentro das medidas pela lei imposta, 

seria imprudente ir à contra mão dessa máxima, pois seria transgredir a lei máxima. 

Meirelles defende que:  

 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 
na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”. A lei para o 
particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa 
“deve fazer assim”. (MEIRELLES, 2000, p. 82). 
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Sendo, diretriz básica, e essencial para o bom comportamento de todos, este 

princípio abrange não apenas o simples cidadão, mas também, a Administração 

Pública, incluindo seus servidores, não importando sua posição hierárquica.  

 Por ser um dos princípios mais importantes, a falta dele implicaria em falta de 

controle na atuação do Estado, tornando-o absoluto, desmedido e intocável, o que 

seria um grande desastre. 

Fica claro então que a legalidade gera segurança jurídica ao cidadão, e é um 

dos requisitos necessários a boa gestão pública, pois acima de tudo limita o poder 

na atuação dos agentes administrativos.  

 

B -Princípio da impessoalidade 

 

Mello (apud DI PIETRO, 2005. p. 58), nos expõe que “esse princípio se traduz 

a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem 

discriminações, benéficas ou detrimentosas”. 

A Administração Pública deve manter a neutralidade quanto à sua relação aos 

administrados, ficando assim impedida de estabelecer laços que venham a torna-se 

pessoais e que não justifiquem o interesse coletivo.  

O Art. 37 da CF/88, I, nos diz que: “A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanha dos órgãos públicos deveram ter caráter educativo, informativo 

ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. (BRASIL. 

1988, s/p). 

Obriga a Administração Pública a observar nas suas decisões, critérios e 

objetivos previamente estabelecidos, afastando o manejo do bem público como se o 

mesmo lhe pertencesse, pois tal ato é caracterizado como crime contra a 

coletividade e desvio de finalidade por parte do servidor. 

 

C - Princípio da moralidade 

 

Para Alexandrino (2012, p. 193), “o princípio da moralidade torna jurídica a 

exigência de atuação ética dos agentes da Administração Pública. A denominada 

moral administrativa difere da moral comum, justamente por ser jurídica e pela 

possibilidade de invalidação dos atos administrativos que sejam praticados com 
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inobservância deste princípio”. 

Estar envolto em situações imorais na Administração Pública, implica 

transgredir princípios fundamentais, devendo o mesmo ser punido na medida de 

seus atos.  

A Administração deve atuar com moralidade, isto é, de acordo com que a lei 

determina como moral. Tendo em vista que tal princípio integra o conceito de 

legalidade, decorre a conclusão de que ato imoral é ato ilegal, ou ato inconstitucional 

e, portanto, o ato administrativo estará sujeito a um controle do Poder Judiciário. 

Complementando o texto acima Meirelles (2000, p. 84) nos diz que “é certo 

que a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, 

além de sua adequação aos demais princípios constituem pressupostos de validade 

sem os quais toda atividade pública será ilegítima”.  

Este princípio dá respaldo absoluto quanto à conduta a ser seguida dentro da 

Administração Pública. Nada diferente deste princípio pode ser adotado, uma vez 

que não teria sua legitimidade garantida, tornando ainda o produtor de tal ato, um 

transgressor da CF/88, absoluta em sua natureza. 

 

D - Princípio da publicidade 
 

Di Pietro (2005, p. 67), demonstra que “o inciso XIII estabelece que todos 

tenham direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado”. 

É a divulgação, a quem possa interessar sobre os atos da Administração 

Pública. Isso decorre do direito do cidadão em saber onde estão sendo aplicados os 

recursos pagos por ele no papel de contribuinte.  

 Segundo Meirelles (2000, p. 89): “A publicidade, como princípio da 

Administração Pública, abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de 

divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciar conhecimento sobre a 

conduta interna de seus agentes”. 

Não é mera convenção e sim obrigação da Administração Pública, deixar o 

mais claro possível seus atos perante a sociedade, para que essa possa apreciar e 

acima de tudo analisar o que de fato acontece dentro da máquina administrativa.  
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Ainda Meirelles (2000, p. 89) nos elucida que com este princípio: “Busca-se 

deste modo, manter a transparência, ou seja, deixar claro para a sociedade os 

comportamentos e as decisões tomadas pelos agentes da Administração Pública”. 

Devemos lembrar, no entanto que, existem algumas exceções. Neste caso os 

de segurança nacional, segurança da sociedade e intimidade dos envolvidos 

(ALEXANDRINO, 2012). 

Fica claro então que, devemos exercer como cidadãos o direito de 

acompanhar o desempenho da Administração Pública na mesma medida de sua 

obrigação de divulgação de seus atos, pois, é claro que esta ferramenta é um ganho 

para toda a sociedade, uma vez que é instrumento que fortalece a cidadania. 

 

E - Princípio da eficiência 

 

Para Meirelles (2000, p. 90), “o princípio da eficiência exige que a atividade 

administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional”. 

Este princípio nos diz que a Administração Pública deve buscar aperfeiçoar 

sua prestação de serviços, devendo melhorar sua qualidade, minimizando despesas, 

e com isso, utilizando com eficiência os recursos públicos. 

Mesmo antes da introdução deste princípio na Constituição com a EC 19/98, 

já existia na Administração Pública a obrigação de ser eficiente em sua prestação de 

serviços. Ex: Lei 8.078/90; Lei 8.987/95. Contudo, após esse evento, ficou mais 

evidente que a Administração Pública tem o dever de agir dentro dos parâmetros de 

eficiência, reduzindo equívocos e desperdícios. (ALEXANDRINO, 2012). 

Administrar o patrimônio público, não significa apenas prestar um serviço 

público, e sim, fazer o máximo em termos gerencias e administrativos. Trazendo 

sempre consigo que, aquele bem não é extensão do seu bem privado e sim, que 

estes pertencem a todos aqueles que exercendo sua obrigação tributária, 

contribuíram para a formação do patrimônio denominado público. Desta feita, 

gerindo para a coletividade, exercendo sua função com eficiência, ou seja, com 

melhor rendimento possível e com o mínimo de erros e desperdícios. 
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1.5 Contabilidade Pública 

 

Flores (2008, p. 01) menciona que, “o departamento de contabilidade sempre 

foi fundamental para a gestão pública, seja como elemento de controle, seja como 

elemento imprescindível a prestação de contas dos gestores públicos”.  

É de competência da contabilidade pública orçamentária orientar os 

processos próprios da previsão da receita e, da fixação das despesas, bem como o 

seu grau de importância dentro desse processo, isso porque, dentro da organização 

orçamentária, esta é uma das condições essenciais para o completo êxito do 

exercício financeiro em questão.  

A contabilidade voltada a Administração Pública seja em qualquer esfera do 

Poder Público, será a contabilidade pública. Tem como carro chefe a Lei 4.320, de 

março de 1964, que dita normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal. (BEZERRA FILHO, 2008). 

Sendo distinta em sua forma de desenvolvimento e desdobramento, a 

contabilidade pública tem regras específicas para o setor público. Tais regras ditam 

a conduta do servidor quanto à escrituração e desenvolvimento dos trabalhos 

envolvidos em cada setor. 

Piscitelli (1999, p. 21), cita que, “a aplicação de recursos públicos, 

provenientes do Tesouro, ainda que de diferentes origens, se faz dentro de uma 

programação específica e está sujeita aos controles formais, obrigatórios, dos 

sistemas de controle interno e externo; sua contabilização, consequentemente, deve 

seguir um modelo que assegure uma padronização, adequada”. 

Desta feita, entendemos que a contabilidade pública, não apenas é fator 

importante, pois escritura todo o bem público, como também essencial no tocante a 

boa gestão, pois sem ela não saberíamos exatamente o que foi feito, como foi feito e 

onde foram aplicados os recursos que a União arrecadou. 

Kohama nos diz que: 

 

A contabilidade Pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil 
e tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os 
fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e 
patrimoniais das entidades de direito público interno, ou seja, União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas autarquias, através de 
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metodologia especialmente concebida para tal, que utiliza de contas 
escrituradas nos sistemas, orçamentários, financeiros, patrimoniais e 
sistemas de compensação. (KOHAMA, 1998. p. 50). 

 

Podemos dizer que a contabilidade pública tem papel primordial, pois ela 

direciona, dentro da devida necessidade, o montante adequado a cada setor, ou o 

equivalente existente para aquele propósito.  

Fica evidente que o papel da contabilidade pública é essencial e base para o 

bom funcionamento da Administração Pública, quer seja dos bens já existentes, ou 

das receitas ou despesas que são incorporadas ano a ano ao patrimônio público, 

bem como, sua execução no decorrer dos períodos. 
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 CAPÍTULO 2 

 

 

2 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

 

 

2.1 O Estado e o Orçamento 

  

 Planejar o orçamento é função básica do Estado. Para que a máquina 

Governamental exista e possa atingir seus objetivos e metas anteriormente 

estabelecidas é necessário primeiramente a existência do planejamento 

orçamentário. (FLORES, 2008). 

A atuação do Estado não é meramente de receptor pecuniário, pois seria uma 

via apenas de mão única. Mas é o Estado também o gestor e executor dos devidos 

tributos. 

 Para Kohama:  

 

O governo tem como responsabilidade fundamental o melhor nível dinâmico 
de bem estar à coletividade. Para tanto, utiliza-se de técnicas de 
planejamento e programação de ações que são condensadas no chamado 
sistema de planejamento integrado. Este sistema busca, principalmente, 
analisar a situação atual – diagnóstico – para identificar as ações ou 
alterações a serem desenvolvidas, visando atingir a situação desejada, 
(KOHAMA, 1998, p. 64).  

 

É evidente que o planejamento é essencial para que um sistema orçamentário 

saudável seja obtido. Caso contrário seria inviável qualquer tipo de execução 

orçamentária sem seu devido esboço. Fica o Estado impedido de executar o que de 

fato não fora planejado, salvo algumas situações específicas por lei amparadas. 

 

 

2.2 Conceitos de Orçamento 

  

Segundo Kohama (1998, p. 64), “o orçamento é o processo pelo qual se 

elabora, expressa, executa e avalia o nível de comprimento da quase totalidade do 

programa de governo, para cada período orçamentário”.  
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O orçamento é um instrumento de planejamento que reflete as decisões 

políticas sobre as ações prioritárias para atender as demandas da sociedade, em 

face aos recursos existentes e que virão a ser captados. Sua função básica é a 

mesma de uma empresa privada, ou seja, o planejamento contábil, financeiro e seu 

controle, porém, voltado à coletividade. (ANGÉLICO,1994). 

De acordo com Haddad e Mota: 

 

O orçamento público é o ato administrativo revestido de força legal que 
estabelece um conjunto de ações a serem realizadas, durante um período 
de tempo determinado, estimando o montante das fontes de recursos a 
serem arrecadados pelos órgãos e pelas entidades públicas e fixando o 
montante dos recursos a serem aplicados por eles na consecução dos seus 
programas de trabalho, a fim de manter ou de ampliar os serviços públicos, 
bem como de realizar obras que atendam as necessidades da população. 
(HADDAD; MOTA, 2010, p. 17). 

 

Atender de forma eficiente a coletividade é fator número um de existência do 

Estado. Desta feita, fica claro que sem o orçamento torna-se inviável qualquer ato de 

realização pelo Estado, pois sem o mesmo, o Estado ficaria imóvel e restrito, sem 

poder de atuação, inclusive para manter sua própria de existência.  

 

2.2.1 Receitas públicas 

 

As atividades desenvolvidas para a arrecadação e recolhimento de numerário 

e outros bens representativos de valores são denominados por processamento de 

receita pública e entende-se que, não apenas as exercidas pelos órgãos 

arrecadadores, mas tudo quanto for feito pela complexa estrutura que direciona a 

arrecadação de seus créditos, transportando-os para os cofres do Poder Público. 

(ANGÉLICO, 1994). 

Segundo Kohama. 

 

Conceitua-se receita pública como todo e qualquer recolhimento feito aos 
cofres públicos, quer seja efetivado através de numerários ou outros bens 
representativos de valores, que o governo tem o direito de arrecadar em 
virtude de leis, quer seja oriundo de alguma finalidade específica, cuja 
arrecadação lhe pertença ou caso figure consta como depositário dos 
valores que não lhe pertencerem. (KOHAMA, 1998, p. 85). 
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Quanto mais eficiente for à organização administrativa, mais eficiente será a 

arrecadação e o recolhimento da receita pública. Receita tal que, possibilitará as 

ações feitas pelo Estado e sem a qual o mesmo se tornaria inerte, sem poder de 

atuação em nenhuma de suas funções. 

 Um bom administrador público consegue conciliar a arrecadação com 

os seus gastos, ou seja, quanto melhor a organização, melhor se destinará as 

receitas dentro do orçamento. 

 As receitas do orçamento público seguem normas específicas que 

estão claramente expostas na Lei nº. 4320/64 em seu Art. 11, classificando a receita 

orçamentária em duas categorias econômicas: receitas correntes e receitas de 

capital. (PISCITELLI, 1999).  

 O quadro abaixo descreve de forma mais clara cada uma das receitas: 

 

Quadro 1: Receitas do Orçamento Público 

Receitas  Descrição 

Receitas correntes São compostas pelas receitas tributárias, 
patrimonial, industrial, transferências correntes e 
receitas diversas. 

Receitas de capital Correspondem às operações de créditos, às 
alienações de bens, às amortizações de 
empréstimos concedidos, às transferências de 
capital e outras receitas de capital que englobam o 
orçamento público.  

  Fonte: Adaptado (Lei nº. 4320/64 em seu Art. 11). 

 

Pode-se dizer que receitas públicas, são recursos instituídos e arrecadados 

pelo Poder Público com a finalidade de ser aplicado em gastos que atendam os 

anseios e demandas da sociedade. Cada receita, dentro de sua forma original, tem 

uma finalidade específica, que deve ser obedecida e que servirá como guia das 

respectivas despesas. 

 

2.2.2 Despesas públicas 

 

A ocorrência do fluxo que se dá pela utilização de créditos arrecadados pela 

Administração Pública, que poderão diminuir ou não a situação líquida do patrimônio 

público, sendo denominada pelo TN como despesa pública. (BRASIL, 2009). 
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Segundo Kohama (1998, p. 109), “despesas públicas são gastos fixados na 

lei orçamentária ou em leis especiais e, destinados à execução dos serviços públicos 

e dos aumentos patrimoniais; à satisfação dos compromissos da dívida pública; ou 

ainda à restituição ou pagamentos de importâncias recebidas a títulos cauções, 

depósitos, consignações, etc.” 

Devido ao constante fluxo de créditos arrecadados pelo Poder Público, fica o 

Estado obrigado a destinar tais créditos a despesas corriqueiras e correntes 

pautadas por lei (autorização do Legislativo) voltadas a coletividade e ainda, a 

despesas que façam à manutenção da Máquina Administrativa. 

Está o Estado impedido de executar despesas sem as devidas fases que 

norteiam este ato orçamentário, salvo situações extraordinárias. (BRASIL, 88). 

As despesas orçamentárias classificam-se pelas categorias econômicas, são 

elas: despesas correntes e despesas de capital. (ANGÉLICO, 1994).  

Relata Kohama (1998, p. 111), que “despesa corrente: são gastos de 

natureza operacional, realizados pela administração pública, para a manutenção e o 

funcionamento dos seus órgãos que são classificados em despesas de custeio e 

transferências correntes”. O quadro abaixo evidencia melhor suas atribuições: 

 

Quadro 2: Despesas Correntes 

Despesas correntes Descrição 

Despesa de custeio São manutenções de serviços anteriores criados, 
inclusive as destinadas a atender obras de 
conservação e adaptação de bens e móveis. 

Transferências correntes São despesas às quais não corresponde 
contraprestação direta em bens ou serviços, 
inclusive para a contribuição e subvenções 
destinadas a atender a manutenção de outras 
entidades de direito público ou privado. 

  Fonte: Adaptado (KOHAMA, 1998).  

 

 Cada uma das classificações serve para melhor parâmetro de despesas e seu 

devido enquadramento, bem como o melhor direcionamento das receitas para tal 

fim. 

Despesa de capital são aqueles gastos que servem para situações de 

aquisição de bens para o Estado, bem como investimentos que farão parte do 
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patrimônio público efetivamente, ou ainda fazendo parte das mutações patrimoniais. 

(KOHAMA, 1998).  

Podemos dizer então que, despesa de Capital são aquelas despesas que 

contribuem de forma direta, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

As despesas estão classificadas em: despesas de Investimento, despesa de 

inversão financeira e despesas de transferências de capital. (KOHAMA,1998).  

O quadro abaixo elucida de forma clara a classificação de cada uma das 

despesas de capital.  

 

Quadro 3: Despesas de Capital 

Despesas de Capital Descrição 

Despesas de investimento São aquelas utilizadas para o planejamento e a 
execução de obras, bem como aquisição de 
equipamentos, de instalações, ou material 
permanente e ainda aquisição de alimentos que 
pode ser de utilidade comercial ou financeira.  

Inversão financeira São utilizadas para aquisição de imóveis, ou bens 
de capital que já estão sendo utilizados pela 
Administração pública. Para aquisição de títulos 
representando o capital de empresas ou entidades 
de qualquer espécie e, constituição ou aumento de 
capital de entidades ou empresas que visem os 
objetivos comerciais ou financeiros, inclusive 
operações bancárias ou de seguros. 

Transferência de capital São aquelas pertencentes a outras pessoas de 
direito público ou privado que virão a se realizar. 
São transferências conhecidas como auxílios ou 
contribuições que são derivadas diretamente da lei 
do orçamento ou da lei especial anterior, ou 
também transferências para amortizar a dívida 
pública. 

  Fonte: Adaptado (KOHAMA, 1998). 

 

Despesas públicas são todas as despesas da União, sejam elas destinadas à 

manutenção dos Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como para 

prerrogativas da coletividade. Todas elas devem ser estipuladas com antecedência, 

salvo as de caráter extraordinário. Cada uma das despesas, apesar ter respaldo nas 

Normas e Leis Administrativas, devem acima de tudo englobar o orçamento 

previamente planejado, pois caso contrário, estaria o administrador público ferindo 

as leis criadas exclusivamente para este fim. 
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2.3 Princípios que Norteiam o Orçamento Público 

 

Os princípios basilares do orçamento público são aqueles que orientam o 

próprio Estado quanto a sua conduta no ato de utilização e execução do orçamento. 

Tais princípios são como bússola que indicam o caminho a ser seguido para melhor 

desenrolar o processo em si, garantindo que exista uma equação coerente de 

utilidade e que haja o mínimo possível de gargalos que impeçam a boa conduta ou 

atrasos para o orçamento público. (GIACOMONI, 2005). 

Para Piscitelli: 

 

Princípios orçamentários são: premissas, linhas norteadoras, de ação a 
serem observadas na concepção da proposta, o que - obviamente - não é 
estático, pressupondo-se a evolução desses princípios ao longo do tempo. 
O que é preciso entender é que o orçamento público representa, 
historicamente, uma tentativa de restringir, de disciplinar o grau de arbítrio 
do soberano, de estabelecer algum tipo de controle legislativo sobre a ação 
dos governantes, em face de suas prerrogativas de cobrarem tributos da 
população. (PISCITELLI, 1999, p. 39). 

 

Tais princípios serão orientadores nas tomadas de decisões, garantindo por 

lei uma série de premissas a serem seguidas, com o intuito da otimização de 

aplicação dos recursos orçamentários.  

O TCU observa que o processamento do orçamento público deverá seguir 

princípios básicos para sua constituição, conforme dita o Art. 37 da CF/88, que são 

descritos no Quadro 4: 

 
Quadro 4: Princípios Orçamentários 

Princípio Descrição 

Princípio da 
Anualidade 

De acordo com esse princípio, que é também chamado de periodicidade, as 
previsões de receita e despesa devem referir-se, sempre, a um período limitado de 
tempo, que se denomina exercício financeiro. 

Princípio da 
Unidade ou 
Totalidade 

Defende a ideia de que o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir somente, um 
único orçamento para cada ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios) em cada exercício financeiro, ou seja, o princípio da unidade 
estabelece que todas as receitas previstas e despesas fixadas das entidades da 
Administração Direta e Indireta (excluídas as entidades não dependentes) de um 
ente federativo devem estar contidas numa só Lei Orçamentária. 

Princípio da 
Universalidade 

De acordo com esse princípio, o orçamento (uno) deve conter todas as receitas e 
todas as despesas do Estado. A Constituição Federal, em seu art. 165, § 5a, 
caracteriza o princípio da universalidade, quando estabelece que o orçamento deva 
conter todas as receitas e as despesas referentes aos Poderes da União, seus 
Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive as 
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Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

Princípio da 
Discriminação 
ou 
Especialização 

As receitas e as despesas devem aparecer de forma discriminada, de tal forma que 
se possa saber, pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua aplicação. 
Como regra clássica tinha o objetivo de facilitar a função de acompanhamento e 
controle do gasto público, pois inibe a concessão de autorizações genéricas 

Princípio da 
Exclusividade 

Está expresso o princípio da exclusividade, que consiste na não inserção de 
matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Ora, matéria 
orçamentária tem tramitação especial, calendário determinado.  

Princípio do 
Orçamento 
Bruto 

A utilização das rúbricas de receitas e despesas pelos seus valores brutos, isto é, 
sem deduções, sem compensações. Este princípio, por si só, justifica a 
contabilização simultânea das transferências como receitas e despesas de um 
órgão e de outro, mesmo que tais valores apenas entrem e saiam; as eliminações 
só devem ser feitas no processo de consolidação dos demonstrativos.  

Princípio do 
Equilíbrio 

O principio do equilíbrio, é o que dá essência ao orçamento como peça contábil. Só 
que no caso, trata-se menos do equilíbrio formal, pois da correlação entre receita e 
despesas: de um lado, pressupõe-se que o governo não absorva da coletividade 
mais que o necessário para o financiamento das atividades a seu cargo; de outro, 
condiciona-se a realização dos dispêndios à capacidade efetiva de obtenção dos 
ingressos capazes de financiá-los. 

 Fonte: Adaptado (BRASIL, 2003). 

 

Os princípios serão como guia que devem ser seguidos na sua totalidade. 

Deve o administrador público orientar seus atos através de tais princípios, podendo 

sofrer punições na contradição parcial ou total dos princípios estabelecidos para atos 

da Administração Pública Orçamentária.  

 

 

2.4 Leis Orçamentárias 

 

Segundo Haddad e Mota (2010, p. 18), “os instrumentos legais de 

planejamento público são denominados: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), estabelecida pelos Arts. 165 

a 169 da CF/88”. 

O processo orçamentário em nosso país tem como base leis específicas ao 

orçamento que, direcionam e amparam todo o processo. 

Tais instrumentos não apenas dão respaldo ao ente federado que se fará 

presente no desenrolar do processo orçamentário, bem como institui claramente as 

prerrogativas a serem orquestradas dentro dos planos do Estado. (KHAIR, 2000). 
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2.4.1 Plano Plurianual (PPA) 

 

 Plano plurianual que está disposto no Art. 165, § 1º da CF/88, que vem a 

direcionar de forma regionalizada os objetivos e metas da Administração Pública, 

sendo que a mesma versa sobre as despesas de capital e demais que decorrem de 

programação de projetos contínuos. A ação efetiva do Estado na ocorrência do PPA 

deve estar em conformidade com os objetivos e metas previamente acordado pelos 

agentes responsáveis por esse trâmite. (LUNELLI, 2015). 

Relata Bezerra Filho: 

 

O projeto de Lei do PPA é enviado pelo Presidente da República ao 
Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano de seu mandado, 
sendo devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (22 
de dezembro), O PPA que vigora por quatro anos, do segundo ano do 
mandato presidencial até o final do primeiro ano do mandato subsequente 
(art. 35, §, 2º, I, ADCT), estabelecem, de forma regionalizada, diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública federal, para as despesas de 
capital, e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de 
duração continuada. (BEZERRA FILHO, 2008, p. 21). 

 

É a PPA que dita as metas e objetivos a serem atingidos por cada região, 

cabendo ainda a ela os parâmetros coerentes para cada caso em específico. Desta 

feita, nota-se de forma mais ampla que, cabe ao cargo superior em hierarquia a 

sanção ou não do PPA, defendendo a coerência de tais afirmativas.  

 

2.4.2 Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias que está disposta no Art. 165, § 2º, da 

CF/88,  é a lei que vai definir rigorosamente as prioridades e as metas estatais. Inclui 

as despesas de capital para o exercício financeiro seguinte e guia a elaboração da 

LOA, onde será inserido o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das 

empresas e o orçamento da seguridade social, de forma a moldá-los dentro da 

estrutura de diretrizes e metas pré-estabelecidos pela Administração Pública.  

(KOHAMA, 1998). 

Relata Bezerra Filho: 
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O projeto da LDO é enviado anualmente pelo Presidente da República ao 
Congresso Nacional, até o dia 15 de abril, e devolvido para a sanção 
presidencial até o dia 17 de julho, sem que o Congresso Nacional esteja 
impedido de iniciar seu recesso de julho (art. 35, §2º, II, ADCT). Esta Lei 
compreende metas e prioridades da Administração Pública Federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orienta e elabora a LOA, dispõe sobre as alterações na legislação tributária 
e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. (BEZERRA FILHO, 2008, p. 22).  

 

É de suma importância o detalhamento apurado sobre as metas a serem 

atingidas, bem como, suas prioridades, pois será através de tal detalhamento a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual. Um equívoco neste item pode acarretar em 

prejuízos aos quais o desperdício não se justifica diante das ferramentas que estão 

a disposição do Governo para gestão pública.  

 

2.4.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

Demonstra Kohama (1998, p. 62) que a “Lei Orçamentária Anual: evidência 

as ações a serem executadas e elaboradas com a finalidade de realizar as situações 

planejadas no PPA, obedecendo às metas e prioridades estabelecidas pela LDO”. 

Visando a necessidade de cumprimento do planejamento orçamentário, a Lei 

Orçamentária Anual, que está exposta no Art. 165, § 5º a § 8º da CF/88, trata 

exclusivamente das ações a serem executadas para que se cumpra o que foi 

planejado. O amparo legal é de extrema importância, pois, sem tais respaldos o não 

cumprimento seria algo irrelevante, que não traria a responsabilização legal a 

nenhum dos envolvidos na gestão pública. 

Os instrumentos de planejamento não são menos que estruturas que servirão 

de alicerce para melhor utilização do orçamento, cabendo a cada uma delas um 

papel fundamental no processo orçamentário. Tais leis vem de encontro com a 

necessidade de enquadrar os atos da Administração Pública a moldes específicos 

para o bom desempenho e utilização adequada do erário público. Evidenciando 

além da conduta, os condutores e utilização do orçamento, deixando claro o próximo 

passo a ser seguido para o bom desenvolvimento destes processos. 
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2.5 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal existe para que haja transparência e 

responsabilização de atos na gestão fiscal, ditando normas de finanças públicas. A 

LRF enfatiza que as informações contábeis devem estar acessíveis não somente ao 

gestor público, mas inclusive ao cidadão brasileiro para que o mesmo possa apreciar 

e avaliar o desempenho da gestão governamental. (RESENDE, 2001). 

Avalia Thomé: 

 

Na Lei de Responsabilidade Fiscal o processo de planejamento foi 
considerado fundamental para a Administração Pública, uma vez que os 
instrumentos de planejamento - PPA, a LDO e LOA deixaram de serem 
simples instrumentos elaborados para cumprimento de disposições legais e 
passaram a produzir efeitos reais no acompanhamento da gestão. Trata-se 
de uma lei voltada para auxiliar o governante a gerir os recursos públicos 
dentro de um marco de regras claras e precisas, aplicada a todos os 
gestores e a todas as tarefas de governo relativas à gestão da receita e da 
despesa pública, ao endividamento e à gestão do patrimônio público. 
(THOMÉ, 2012, p. 15). 

 

Tais como foram criadas, as leis tem seu papel nítido e incontestável quanto 

ao cumprimento das normas por elas estabelecidas. São diretrizes que vão além do 

cumprimento da boa conduta, mas que também exercem papel gerencial de extrema 

importância, visando equilibrar e regularizar as contas públicas, utilizando 

planejamento adequado através da PPA, LDO, LOA e, sendo ainda mediador entre 

o cidadão e a União.  

Khair (2000, p. 15) explica que a “Lei de Responsabilidade Fiscal se apoia 

em quatro eixos: O planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização”. 

O quadro abaixo deixa evidente cada uma delas e suas atribuições. 

 
Quadro 5: Eixos Orçamentários: 

Eixos Descrição 

Planejamento Visa a criação de novas informações, metas, limites e condições para a renúncia 
de receita e para a geração de despesas, inclusive com pessoal e de 
seguridade, para a assunção de dívidas, para a realização de operações de 
crédito, incluindo ARO, e para concessão de garantias.  

Transparência É concretizada com a divulgação ampla, inclusive pela Internet, de quatro 
relatórios de acompanhamento da gestão fiscal, que permitem identificar 
receitas e despesas: Anexo de Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais, 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. 
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Controle É aprimorado pela maior transparência e pela qualidade das informações, 

exigindo uma ação fiscalizadora mais efetiva e contínua dos Tribunais de 
Contas.  

Responsabilização Deverá ocorrer sempre que houver o descumprimento das regras, com a 
suspensão das transferências voluntárias, das garantias e da permissão para a 
contratação de operações de crédito, inclusive ARO. Os responsáveis sofrerão 
as sanções previstas na legislação que trata dos crimes de responsabilidade 
fiscal. 

Fonte: Adaptado (Khair, 2000). 

 
É a LRF que estipula critérios e medidas restritivas. A mesma, estreita não 

apenas o vínculo do gestor quanto aos valores administrados, mas também deixa 

mais claro o procedimento a ser cumprido, deixando assim, a gestão mais fácil de 

ser analisada e confrontada. Essas medidas visam coibir os desmandos 

administrativos com o bem público. (SILVA, 2009). 

Uma das mais importantes contribuições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

é a transparência da gestão fiscal, ao estabelecer que todos os principais relatórios 

fiscais devam ser amplamente divulgados, ao mesmo tempo em que assegura a 

participação da sociedade na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual do Município (PISCITELLI, 1999). 

 A LRF é uma vitória da democracia, que dá ao contribuinte uma 

ferramenta de confronto de gastos públicos. Tal ferramenta está ao alcance das 

pessoas que se interessem sobre a trajetória que faz o erário público até a sua 

utilização. O administrador público tem a responsabilidade de publicar não só o que 

é pedido no orçamento, mas também os relatórios fiscais, especificando como foram 

utilizados os recursos públicos e quais os resultados obtidos. Isso ocorre para que a 

sociedade fique ciente do que está acontecendo no seu município, ou em sua 

região.  

 

 

2.6 Elaborações do Orçamento 

 

Podemos notar que no Art. 165 da CF/88, estão expostas as três leis que 

fundamentam orçamento público, são elas: O Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). (BRASIL, 1988 

s/p). 



32 

 
A LDO diz que para elaborar um orçamento, deve-se primeiro estabelecer 

objetivos que sejam reais para um determinado período. Devendo dessa forma, 

mensurar os recursos que fazem parte da estrutura pública para se atingir os 

objetivos propostos sobre o orçamento, tais como, recursos materiais, financeiros e 

humanos. (GIACOMONI, 2005).  

Os elementos necessários para um planejamento orçamentário são: a 

previsão da receita e a fixação das despesas, utilizando assim as verbas autorizadas 

pelo poder Legislativo antes da execução em si do orçamento. (FLORES, 2008). 

Visando sempre a utilização da verba pública de forma coerente, o gestor, 

atrelado a fatores reais fará com que o planejamento orçamentário seja apropriado a 

necessidade concreta da Administração Pública. Não cabendo a ele especular sobre 

tais fatos, que pautados na realidade de cada região seguirá uma estrutura 

especifica e justificada. 

 

 

2.7 Ciclo Orçamentário 

 

Detalha Silva (2004, p. 90) que, “ciclo orçamentário corresponde ao período 

em que se processam as atividades peculiares de processo orçamentário, definindo-

se como uma série de etapas que se repetem em períodos pré-fixados, segundo os 

quais os orçamentos são preparados, votados, executados, os resultados avaliados 

e as contas finalmente aprovadas”.  

Cada passo do processo deve ser minuciosamente planejado, pois sem tais 

cuidados, o processo corre o risco de ir para a provação e ainda ser rejeitado. Caso 

este tipo de situação ocorra, o atraso de serviços que a população necessita com 

urgência, seria uma realidade indesejada por todos. Tal ocorrência poderia trazer 

danos a quem necessite dos serviços e, no caso de alguma fatalidade, o Estado 

pode vir a responder criminalmente, sobre tal fato, caso fique comprovado que tal 

serviço depende exclusivamente da União. 
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2.7.1 Elaboração 

 

Kohama ressalta (1998, p. 68) que, “a estimativa da receita terá por base as 

demonstrações mencionadas, da arrecadação dos três últimos exercícios pelo 

menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam 

afetar a produtividade de cada fonte de receita”. 

A ação número um do ente administrativo é a elaboração do orçamento, que 

por sua vez deve estar em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). Esta fase compreende em estipular os objetivos para o período, definindo as 

metas a serem alcançadas. Levando em consideração os cálculos dos recursos 

necessários para se chegar ao fim desejado. São estes recursos, humanos, 

financeiros e materiais. (GIACOMONI, 2005). 

Nesta fase da elaboração orçamentária, cabe aos administradores realismo, 

pois os objetivos e metas devem estar dentro de uma realidade palpável, ou seja, 

caber dentro da vida financeira atual da administração pública. 

 

2.7.2 Estudo e aprovação 

 

O Poder Executivo envia ao Legislativo, nos seus devidos prazos o projeto de 

lei orçamentária. O Poder Legislativo por sua vez aprecia e devolve para sanção. 

(BEZZERRA FILHO, 2008).  

Ainda Bezerra Filho esclarece que: 

 

Cada Unidade Gestora faz sua proposta orçamentária e encaminha-a ao 
respectivo órgão setorial de planejamento, que faz um apanhado de todas 
as unidades e consolida-as em um Orçamento. O órgão setorial encaminha 
a proposta consolidada ao órgão central de planejamento (Ministério ou 
Secretaria), que, por sua vez. Consolida as propostas dos Poderes do ente 
federativo e encaminha-as ao Legislativo. (BEZERRA FILHO, 2008, p, 29). 

 

O prazo para o envio do projeto de lei orçamentária pelo Poder Executivo são 

pré-estabelecidos, porém, cabe ressaltar que o mesmo é fixado até o limite do 

encerramento da sessão legislativa para sua devolução. 
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2.7.3 Execução orçamentária 

 

Habitualmente há equívocos na interpretação do que venha a ser execução 

orçamentária. É compreensível este equívoco, pois, a execução orçamentária e a 

financeira ocorrem simultaneamente, ou seja, uma está atrelada à outra. Existindo o 

orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Em contra 

partida, pode existir o recurso financeiro, mas não será possível gastá-lo, caso não 

haja a disponibilidade orçamentária. (KOHAMA 1998).  

Desta forma, execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados 

no orçamento ou Lei Orçamentária Anual (LOA). Já a execução financeira, por sua 

vez, é efetivamente a utilização dos recursos, visando atender a execução dos 

projetos e metas pré-estabelecidas.  

Ainda sobre a execução Kohama relata que: 

 
A etapa de execução deve, necessariamente, fundamentar-se na 
programação, não só para ajustarem-se as orientações estabelecidas no 
orçamento aprovado, como também pra alcançar a máxima racionalidade 
possível na solução de problemas que decorrem da impossibilidade de se 
fazer uma previsão exata sobre detalhes ligados a execução das 
modificações produzidas nas condições vigentes à época da elaboração do 
orçamento. (KOHAMA, 1998, p. 70). 

 

Esta fase é definida como a concretização anual dos objetivos e metas pré-

determinadas, utilizando os recursos financeiros, humanos e materiais. O exercício 

financeiro segue o calendário civil, ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, 

englobando a execução das despesas e da receitas, devendo ser rigorosamente 

aplicado. É possível fazer algumas modificações no decorrer da execução financeira, 

tais modificações são de fato correções e são feitas para melhor execução do 

orçamento.    

 

2.7.4 Controle de execução orçamentária 

 

A respeito do orçamento, o controle do orçamento é uma das melhores 

ferramentas para avaliar se de fato estão sendo cumpridas às metas e os objetivos 

programados pelo ente administrativo. (Resende, 2001).  

Para Guerra: 
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Trata-se de um complexo de procedimentos administrativos, 
constitucionalmente previsto de natureza financeira, contábil e orçamentária, 
exercido pelo órgão posicionado dentro da própria estrutura da 
Administração, indissociável desta, impondo ao gestor público a necessária 
visualização de todos os seus atos administrativos com boa margem de 
segurança, de acordo com as peculiaridades de cada órgão ou entidade, 
com fincas de prevenção, capaz de garantir o cumprimento dos planos, 
metas e orçamentos preconcebidos. (GUERRA apud CASTRO, 2007, 
p.141). 

 

Neste processo, otimização é palavra de ordem, fundamental pois, esta 

ferramenta foi criada para que houvesse maior controle e informação necessária 

para tomada de decisão, bem como, correções eventuais do processo. 

 

2.7.5 Avaliação da execução orçamentária 

 

A avaliação da execução orçamentária refere-se basicamente a avaliar o 

processo dinâmico do orçamento. A avaliação ocorre concomitantemente a 

execução do orçamento. Porém, seu papel é de orientação, ditando as bases para 

uma futura programação de orçamento, sendo ainda uma ferramenta para aprimorar 

o gerenciamento e a decisão.  Essa avaliação julga se de fato tudo quanto foi 

definido em estudos para a aprovação do orçamento está ocorrendo. (SILVA, 2004). 

Giacomoni relata que: 

 

A avaliação orçamentária é a parte do controle orçamentário que analisa a 
eficácia e a eficiência dos cursos de ação cumpridos e proporciona 
elementos de juízo aos responsáveis da gestão administrativa para adotar 
as medidas tendentes à consecução de seus objetivos e a otimização do 
uso de recursos colocados a sua disposição, o que contribui para 
realimentar o processo de administração orçamentária. (GIACOMONI, 2005, 
p. 36). 

 

É uma forma de controle estatístico de eficiência e eficácia do orçamento 

público. Isso implica na manutenção do controle, visando uma melhora na utilização 

do orçamento, evitando a contaminação de inutilidades para o bem da gestão do 

orçamento. Sua premissa maior e o da verificação de não desvio de finalidades, ou 

seja, que seja cumprido o que foi estipulado para o orçamento vigente. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 MECANISMOS RETIFICADORES DO ORÇAMENTO 

 

 

3.1 Créditos Adicionais 

 

São créditos adicionais as despesas que de alguma forma não foram 

planejadas no orçamento ou sua verba era insuficiente para sua total cobertura, 

conforme disposto no Art. 40 da Lei 4320/64. 

Explica Kohama (1998, p. 233) que “créditos adicionais são valores que se 

adicionam ou acrescem ao orçamento, quer como reforço de dotações existentes, 

quer como dotações destinadas a cobertura de encargos provenientes da criação de 

novos serviços, ou, ainda, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes”.  

Sendo uma das principais tarefas da contabilidade pública, os créditos 

adicionais dão ao Poder Executivo a possibilidade de poder mudar suas metas de 

trabalho anteriormente esboçadas e aprovadas no planejamento orçamentário. 

           São suplementos legais na existência de despesas imprevisíveis, que não 

foram previamente programadas dentro na Lei Orçamentária Anual, a LOA. (TCE, 

2010).       

Conforme Angélico (1994, p. 29) detalha que “durante a execução 

orçamentária, o Poder Executivo pode solicitar ao Legislativo, e este conceder, 

novos créditos. Eles serão adicionados aos créditos que integram o orçamento em 

vigor”. 

Portanto, podemos entender que durante o exercício, pode-se alterar e 

adicionar créditos a qualquer momento, perante apreciação e aprovação do Poder 

Legislativo. 

Conforme, Machado e Reis (2002, p. 108), “os créditos adicionais classificam-

se em: Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; Especiais, 

os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; 

Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de 

guerra, comoção popular ou calamidade pública”. 
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Estes créditos adicionais, que nada mais são que despesas não computadas 

ou que foram planejadas de forma insuficiente, podem ser executados em um 

Projeto de Lei e posteriormente serem aprovados e regulamentados por Decreto. 

Respeitando o que for imposto pelo Poder Legislativo, inclusive limite de crédito e 

recusa do projeto de lei. Cada caso em especifico está amparado por normas 

próprias e tem diretrizes claras quanto a sua utilização, devendo os mesmos serem 

observados e atendidos na sua totalidade, incluindo suas restrições.  

 

 

3.2 Retificadores Sobre o Orçamento Original 

 

Apesar de comumente confundidos com os créditos adicionais 

suplementares, a Transposição, o Remanejamento e a Transferência são também 

mecanismos retificadores do orçamento público. Fazem um papel bastante distinto 

dos mecanismos anteriormente esboçados, por serem estruturados de maneira   

diferenciada. 

Essas diferenças são possíveis de serem observadas no Art. 167, VI da 

CF/88, pois os mesmos são instrumentos da Constituição.  

Conforme o TCE, “do ponto de vista orçamentário, essa trinca viabiliza 

mudanças nas políticas de governo, ou seja, garante modificações nas intenções 

originais de lei aprovada no ano anterior: a do orçamento”. (ESTADO, s/d). 

A diferença básica entre os retificadores do orçamento constitucionais e 

retificadores pertencentes a Lei 4.320/64, é que, este último apenas reforça o 

planejamento já existente, corrigindo erros, omissões e esquecimentos, enquanto 

que a transposição, o remanejamento e a transferência, podem fazer modificações 

na política de governo, ou seja, modificações nas intenções originais de lei aprovada 

do ano anterior, observando apenas o que é de entendimento pacificado sobre o 

tema, que não seria mais que 10% do previsto na LDO.  

Está vetado toda e qualquer transposição, remanejamento ou transferência 

que possam resultar em alterações dos valores das programações aprovadas pela 

Lei Orçamentária. Isso significa que pode haver apenas uma adequação da 

classificação funcional, manutenção e serviço ao Estado, desde que não se trate de 

algum tipo de alteração, conforme parágrafo único do Art. 48 da CF/88.  
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Desta feita, torna-se claro que apesar de existirem retificadores do orçamento 

público, que são comumente utilizados no dia a dia da Administração Pública, um 

equívoco mínimo na utilização de categorias diferentes e, diferentes fins, pode ferir a 

Constituição Federal, com agravante a Lei 4.320/64.  

 

3.2.1 Transposição 

 

Segundo doutrinadores, a transposição serve para assegurar mudanças 

programáticas, desde que seja do mesmo órgão orçamentário. Um bom exemplo 

disso: os agentes políticos decidem que deixarão de construir um posto de saúde, 

por entender que é mais urgente o combate a uma epidemia de dengue. Desta 

forma, é feita uma transposição de valores, que poderíamos dizer que é em linha 

horizontal, pois o mesmo se situa na área da saúde, que está na mesma categoria 

econômica. (ESTADO, s/d). 

Entende-se por linha horizontal de destinação de recursos, entidades que se 

situam na mesma categoria base, ou seja, da saúde para saúde, da educação para 

a educação, ou ainda, da agricultura para a agricultura, da assistência social para a 

assistência social, etc. 

 

3.2.2 Transferência 

 

Para o TCE, a transferência se dá em uma ordem distinta da transposição, 

uma vez que a mesma não segue em linha horizontal. Se difere por fazer uma troca 

econômica, ou seja, o intercâmbio entre capital e corrente, apesar de ocorrer no 

mesmo órgão orçamentário. Podemos citar como exemplo a intenção de dirigentes 

quererem efetuar o pagamento de precatórios existentes, em uma única parcela. 

Uma vez que essa hipótese se concretiza no gabinete do administrador público 

municipal, o erário se distribuem ao reforço de sentenças judiciárias (categoria 

corrente) as custas do elemento material permanente (categoria de capital). 

(ESTADO, s/d).  

Entender esse processo requer um pouco de cuidado, pois como vimos, não 

se trata de uma manobra horizontal, ou seja, de uma mesma categoria econômica. 

Ele se dá, a princípio, para suprir uma despesa não existente no orçamento que fora 
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instituído pelo ente público. Desta feita, apesar de estar enquadrada em uma 

categoria diferenciada economicamente, por ser um retificador sem amarras com o 

orçamento, pode vir a viabilizar tais processos em categorias distintas (corrente, 

capital) tornando possível o intercâmbio entre ambas.  

 

3.2.3 Remanejamento 

 

Por sua vez o remanejamento se difere dos demais por ser capaz de realocar 

verbas entre órgãos orçamentários distintos e categorias econômicas igualmente 

distintas, o exemplo dado pelo TCE é o da extinção da Secretaria da Cultura, que 

terá suas funções e dotações absorvidas pela Secretaria da Educação. (ESTADO, 

s/d). 

Apesar da Secretaria da Educação estar de alguma maneira ligada a 

Secretaria da Cultura, ou seja, em linha hierárquica vertical, suas categorias quanto 

ao orçamento não estão ligadas, pois para cada uma existe uma dotação diferente. 

Ainda sobre o exposto, uma absorvendo tudo que cabe a outra, o trâmite em 

questão não é outro senão o de categorias econômicas diferenciadas, ainda que as 

mesmas não tenham sido expostas. Esta manobra ocorre em questões sobre as 

categorias econômicas (corrente, capital), ou seja, não apenas a verba para 

pagamento de pessoal (corrente) destinada a tal secretaria, como também a verba 

para reforma do prédio (capital), serão absorvidas pela entidade de recebimento dos 

recursos.  

Podemos notar nesta situação em específico que, o remanejamento pode 

tanto intercambiar categorias econômicas diferentes, como também órgãos 

orçamentárias diferentes.  

 

 

3.3 Alterações Orçamentárias  

 

Durante o processo de execução do orçamento, podem ocorrer situações que 

não estavam previstas no cronograma, mudando até de forma drástica o cenário 

anteriormente programado. Com o intuito de contornar certos problemas, são 

acionados os mecanismos de retificação do orçamento (TCE, 2010). 
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Conforme Haddad e Mota comentam: 

 

Durante o exercício financeiro, ocorrem fatos que provocam o surgimento de 
novas necessidades e reduzem ou ampliam as existentes, ou seja, há 
necessidade de se redimensionar o planejamento anterior, definindo novas 
autorizações para a execução dos programas de trabalho. Essas novas 
autorizações, que irão alterar a lei existente, são conhecidas como créditos 
adicionais ou leis de créditos adicionais, tendo em vista que somente uma 
lei pode alterar outra lei. (Haddad e Mota, 2010, p. 23). 

 

Estes mecanismos, denominados créditos adicionais, vêm de encontro com a 

necessidade de flexibilidade em casos não delineados de mudanças nos planos já 

existentes, onde o Estado necessite atuar sem ficar preso às amarras no orçamento 

anual previamente estabelecido. 

Conforme o Art. 41 da lei 4320/64, são classificadas como alterações 

orçamentárias: 

I  - Suplementares: Os destinados a reforço de dotação orçamentária; 

II - Especiais: Os destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica; 

III - Extraordinários: Os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 
caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

 

Tendo em vista que estão sujeitas a medidas de aprovação diferenciadas por 

conta de sua natureza, suas principais características estão expostas no quadro 

abaixo para melhor entendimento. 

 

 

Quadro 6: Principais características dos retificadores orçamentário. 

Características Crédito Suplementar Crédito Especial Crédito Extraordinário 

Autorização Projeto de lei Medida Provisória 

Abertura                        Decretos do Poder Executivo. 

Finalidade Reforço na Dotação Novas Despesas Guerra, Comoção 
interna e Calamidade 
Pública 

Recursos 
Disponíveis 

Requer indicação de Recursos disponíveis 
para abertura.  

Dispensa a indicação de 
recurso 

Fonte: Adaptado (BRASIL, 88). 
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O processo de planejamento é estruturado baseando-se nas prioridades e 

necessidades da coletividade, conforme foi explanado, com o PPA a LDO e a LOA. 

Tais propostas de mudanças são discutidas, votadas e provadas pelo Poder 

Legislativo com suas respectivas emendas solicitadas pela população e os edis 

locais. Porém, sendo acolhida tais mudanças, a suplementação edifica-se através 

dos créditos acima citados, enquadrando-se à situação proposta.  

 

3.3.1 Créditos especiais 

 

Os créditos destinados às despesas as quais não haja dotação ou ainda não 

estejam na programação orçamentária, são chamados créditos especiais. Tem como 

finalidade, atender despesas que não foram previstas na Lei Orçamentária, mas que 

surgiram durante a execução do orçamento. 

Descreve Kohama: 

 

Os Créditos Especiais são autorizados para cobertura de despesas 
eventuais ou essenciais e por isso mesmo não considerada na Lei do 
Orçamento. Para obtenção desses recursos, o Poder Executivo deve enviar 
um projeto de lei, solicitando uma autorização para abertura de créditos 
especiais, e o Poder Legislativo, representando o povo, analisa e concede 
ou não a autorização solicitada. (KOHAMA, 1998, p. 235). 

 

O projeto de lei específico aos créditos adicionais especiais deve ser pautado 

e amparado por prerrogativas a que este crédito se destina, devendo o mesmo ser 

apreciado por Decreto do Executivo. Sua abertura depende da existência prévia de 

recursos disponíveis.  

Angélico relata que: 

 

Os créditos especiais destinam-se a amparar programas novos que não 
figuram no orçamento. Geralmente a autorização para abertura de um 
crédito especial consta da própria lei que autoriza a inclusão no orçamento 
de um novo programa. O termo final de sua vigência é igual ao do 
orçamento, mas se for aberto dentro dos últimos quatro meses do ano, sua 
vigência poderá estender-se até o final do exercício seguinte. (ANGÉLICO, 
1994, p. 30). 
 

Dessa forma, os créditos adicionais especiais, são oriundos de recursos 

adquiridos ou projetos a serem feitos, que não tinham ficha analítica no orçamento. 

Para que isso ocorra, deve ser elaborado um Projeto de Lei para que o mesmo seja 
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suplementado e a nova unidade orçamentária aberta. Devendo o mesmo ser 

apreciado pelo Poder Legislativo, que poderá aprovar ou não a sua liberação. 

 

3.3.2 Créditos extraordinários 

 

De acordo com Kohama (1998, p. 235), “créditos extraordinários são os 

destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção 

popular (revolta, motim) ou calamidade pública”. 

 São despesas que decorrem de fatos que não permitem um planejamento 

prévio, e ainda obriga o Poder Executivo a procedimentos sumários, ou seja, de 

atendimentos rápidos e urgentes. 

Este crédito destina-se exclusivamente a atender despesas imediatas e 

imprescindíveis, decorrentes de situações atípicas e urgentes, os mesmos estão 

expostos no Art. 44 da Lei 4.320/64.  Desta feita, o Art. 62 CF/88 e a Carta Magna 

no Art. 167, III, referem-se exclusivamente a tais situações. (BRASIL. 1988, s/p). 

A ocorrência do orçamento tal como fora planejado, é uma situação 

praticamente atípica. A despesa estimada no planejamento do orçamento tornar-se 

insuficiente para a sua realização, e esta ocorrência é praticamente uma situação 

corriqueira. Apesar disso, um acontecimento imprevisto como o rompimento de uma 

guerra ou uma enchente é algo mais difícil de ocorrer, porém também serão tratados 

no trâmite de créditos que serão adicionados ao orçamento sem tais previsões, 

sendo necessário, nestes casos em específico, recorrer à Administração Pública. 

Entrando com recurso para abertura de tais créditos, os quais devidamente 

escriturados, passam a aumentar a receita e a acrescentar o movimento financeiro 

do exercício. 

Tais créditos serão abertos por Medida Provisória pelo Poder Executivo e, a 

sua abertura deve ser feita sob reconhecimento prévio de uma situação que o possa 

justificar. Devendo por parte do Poder Público uma ação efetiva e imediata, 

independente da existência previa de recursos disponíveis. 
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3.3.3 Créditos suplementares  

 

O Art. 43 da Lei 4.320/64 é o respaldo legal dos créditos suplementares, que 

esclarece que tal despesa deve ser justificada e ainda ter recursos disponíveis para 

sua existência. 

Relata Kohama (1998, p. 234) que, “créditos suplementares são autorizações 

para reforço de dotações orçamentárias que, por qualquer motivo, tornaram-se 

insuficiente. Acrescendo-se aos valores das dotações constantes da Lei 

Orçamentária”. 

A adição de créditos suplementares ao orçamento, se dá pelo fato da 

necessidade de complementar um crédito já existente, com o intuito de concretizar 

seu fim orçamentário. 

Tornando o orçamento mais robusto, o crédito suplementar vem a viabilizar 

um ato administrativo do Poder Público que de fato não se concretizaria sem esse 

crédito.    

 

  

3.4 Recursos Hábeis 

 

Os créditos Suplementares podem ser executados de três formas: por 

cancelamento de dotações, superávit financeiro e excesso de arrecadação.  

 No Art. 43 CF/88, podemos confirmar que a fim de não prejudicar o equilíbrio 

do orçamento em execução, a lei determina que cada solicitação de crédito adicional 

seja acompanhada da indicação de recursos hábeis. (BRASIL. 1988, s/d).  

Tais produtos de Operações de créditos, são autorizadas, de forma que, 

juridicamente, possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Tais como estão dispostas 

na Lei 4.320/64, são considerados recursos hábeis: 

 

I- Superávit financeiro: Apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior. 

II- Excesso de arrecadações:  Apurado mês a mês. 

III- Anulação parcial ou total de dotações: Pode-se anular, a qualquer momento 
com autorização prévia do Poder 
Legislativo. 
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Cada um dos recursos hábeis possui uma função clara e objetiva dentro do 

orçamento público. Cabe ressaltar porém que, os recursos hábeis são os recursos 

que chegaram ao Ente Federado e não estão disponíveis para a execução sem os 

devidos procedimentos de alocação no orçamento. Sendo suplementados mediante 

Lei e regulamentado por Decreto após sua aprovação.  

 

3.4.1 Superávit financeiro 

 

Estão dispostos no § 2º do Art. 43 da Lei 4.320/64. Acontecem quando o 

órgão, entidade ou autarquia tem um resultado positivo. Quando somados todos os 

recursos adquiridos, menos todas as suas despesas, formam o Superávit ou o 

Déficit no balanço financeiro de tal Ente. (TCE, 2010). 

Tais recursos que não foram utilizados no exercício anterior são usados no 

exercício em vigência, sendo suplementados por Lei ou por Decreto, lembrando que 

se for por decreto deverá obedecer ao percentual estabelecido na LOA. 

 

3.4.2 Excesso de arrecadação 

 

Segundo o § 3º do Art. 43 da Lei 4.320/64, é derivado do fato gerador, no 

caso o orçamento estipulado para o exercício. Caso este seja menor que a eventual 

arrecadação do momento, como as verbas, devem acompanhar os recursos. É 

necessário que seja aprovado um Projeto de Lei para dar suporte a esses recursos, 

que estão sem dotação orçamentária para aquele momento. Caso o Poder 

Legislativo não autorize esse procedimento, o Executivo ainda pode suplementar 

esses recursos a mais por Decreto, de acordo com o percentual estabelecido na 

LOA, mas somente até o percentual estabelecido. Caso ultrapasse o limite, estará 

sujeito a penalidades. (TCE, 2010). 

Na hipótese de não aprovação e o limite para decretos estiver em seu 

extremo, a verba não poderá ser suplementada no exercício e passará como 

superávit para o próximo exercício. (TCE, 2010). 

Esse tipo de suplementação poderia ser facilmente confundido com a 

suplementação por superávit. Porém, a diferença básica que se pode notar entre 

ambas é que, o superávit financeiro é o resultado das receitas menos as despesas 
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do exercício. Já o excesso de arrecadação, se dá pelo fato de haver uma 

arrecadação atípica. Um bom exemplo seria o caso de o município esperar uma 

arrecadação de R$ 1.000.000,00 em IPTUs, pois uma parcela da população não 

paga seu IPTU como deveria. Porém, de forma atípica, uma parcela maior de 

pessoas que deviam esse tributo resolvem pagar, gerando assim um excesso de 

arrecadação não esperada para aquele período do ano. 

 

3.4.3 Cancelamento/anulações de dotações 

 

Faz-se necessário destacar a forma de suplementação que por vezes não se 

torna motivo de destaque, que é por anulação/cancelamento, que ocorre quando 

existem verbas em locais que não serão utilizadas no momento e são direcionadas 

para fichas analíticas que necessitam de tais verbas. Ou seja, de um setor para 

outro setor que está mais necessitado, pois sua verba para aquele setor é 

insuficiente. Dessa forma é feito um cancelamento por Lei ou por Decreto. Exemplo: 

Necessita-se da contratação de um funcionário, para controle interno, no setor da 

saúde, por regulamentação do Tribunal de Contas, que não era previsto 

anteriormente. (TCE, 2010). 

Neste caso em específico, é necessário fazer uma alteração orçamentária, 

que será, uma suplementação na ficha de salário e obrigações patronais para dar 

suporte a este novo funcionário, que necessita ser contratado. Será então efetuado 

o cancelamento de uma ficha sintética que necessite menos daquele recurso 

naquele momento, para suprir a necessidade que se mostra mais urgente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho versamos a respeito do orçamento público e sua importância 

para a sociedade, como ferramenta de aprimoramento do orçamento público. 

Verificamos como se dá o processo orçamentário, seu desdobramento, bem como 

seus mecanismos retificadores. 

Neste trâmite de exposição do orçamento público, enriquecemos nossas 

ideias sobre as leis e diretrizes que fortalecem as bases para uma boa gestão 

pública orçamentária.  

Constatamos ainda, que este processo, mesmo que aparentemente estático é 

dinâmico e se adapta as necessidades de cada Ente Federado de nosso país, bem 

como as reais necessidades da população, que muda a todo momento. E esta 

ocorrência somente é possível com a utilização dos mecanismos retificadores do 

orçamento, que cumpre um papel fundamental na gestão pública, pois os mesmos 

são responsáveis pelos ajustes praticados regularmente na Administração Pública. 

Simplesmente este processo nos foge ao conhecimento por ser um processo 

basicamente administrativo interno, feito por profissionais gabaritados em gestão 

pública e ainda conhecedores das leis que os permeiam. 

Verificamos que cada mecanismo retificador tem uma aplicação distinta, com 

bases jurídicas sólidas, onde cada processo seu é avaliado e medido na proporção 

de sua importância.  

Consideramos que sua existência é das mais justificadas, uma vez que 

divergências dentro da execução orçamentária ocorrem a todo momento. Podemos 

dizer que existem muitos fatores que podem levar a uma ocorrência não planejada 

no orçamento, podendo ser desde uma situação não prevista durante o estudo do 

orçamento, bem como uma catástrofe ou desastre natural. Desta feita, a utilização 

dos créditos adicionais são como reparadores do orçamento já existente, ou ainda, 

suporte para despesas que não haviam sido incluídas no orçamento. 

Confirmamos que os retificadores originais do orçamento, apesar de terem 

um papel a cumprir como credito adicional, se difere e muito dos créditos 

suplementares aqui expostos. Como vimos, estão em situações de enquadramento 
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diferenciados e tem por objetivo preencher lacunas as quais os créditos 

suplementares não se destinam.  

Concluímos que os créditos adicionais suplementares, objeto de nosso 

estudo, são mecanismos essenciais para a boa gestão pública. Sem os quais, a 

rotina que se desdobra diariamente se tornaria inviável e engessada. Verificamos 

que estes mesmos mecanismos acionam uma melhora significativa na questão 

administrativa pública, pois os mesmos permitem suprir demandas não esperadas 

que ocorrem sem aviso prévio, independentes do planejamento, fato genuinamente 

comum na gestão pública.  
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