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Entenda o 
Orçamento Público 

 
 

Aplicar com competência os recursos que 

arrecada é um grande desafio do Poder Público 

em todas as suas esferas. Os valores arrecadados 

com os tributos  e com os serviços  que  o 

Governo presta pertencem à comunidade e  

devem ser usados para atender as necessidades 

econômicas e sociais da população, e permitir o 

desenvolvimento  do País  com ordem  e justiça. 

Para fazer bom uso de sua    arrecadação, 

é indispensável que o Governo disponha 

de um instrumento que contribua   para 

a gestão eficiente. Esse instrumento é o 

Orçamento Público, um dos mais antigos 

recursos da administração pública brasileira 

e que tem, entre suas funções, controlar e 

aplicar os valores recolhidos para manter 

em  funcionamento  os  serviços públicos. 

O Orçamento compreende as receitas e 

despesas de todas as unidades e entidades da 

administração direta e indireta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administração direta   

ou centralizada – É 

composta por órgãos 

ligados diretamente 

ao  poder central 

(federal, estadual ou 

municipal). Por exemplo, 

um ministério ou uma 

secretaria de Estado. 

 

Administração indireta   

ou descentralizada – É 

composta por entidades 

com  personalidade 

jurídica própria, criadas 

para realizar atividades 

de Governo de forma 

descentralizada. Por 

exemplo, autarquias, 

fundações, empresas 

públicas e sociedades de 

economia mista. 
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A Constituição Federal de 1988 

definiu o modelo orçamentário 

atual, que forma o Sistema de 

Planejamento Integrado (também 

denominado Processo de 

Planejamento-Orçamento).  Ele 

deve ser montado através de três 

instrumentos: Plano Plurianual 

(PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias  (LDO)  e  Lei  de 

 

. 
– Estabelece 

diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública para médio 

prazo  (quatro  anos). 

 

– 

Define as metas e prioridades da 

administração pública e orienta a 

elaboração  da Lei  de Orçamento  Anual. 

– Dispõe 

sobre a previsão de receita e a 

fixação de despesas, considerando os 

programas do governo e as despesas 

necessárias para esses programas e 

para a administração pública. 

Orçamento   Anual  (LOA) 
Plano Plurianual 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Lei de Orçamento Anual 
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Instrumentos do Sistema 
de Planejamento Integrado 

 
 

Plano Plurianual 

Aprovado por lei, o Plano Plurianual tem duração 

de quatro anos. Através dele, procura-se ordenar 

as ações do Governo para atingir as metas e 

objetivos fixados para esse período. Sua vigência 

se inicia a partir do segundo ano do  mandato 

do representante do Executivo (Presidente da 

República, Governador de Estado ou do Distrito 

Federal, ou Prefeito) e se encerra ao final do 

primeiro ano do mandato do Chefe do Executivo 

subsequente. Ou seja, sua vigência acontece em 

três anos do mandato do Governo   que 

o elaborou e um ano do Governo     seguinte. 

Essa defasagem se faz necessária para   permitir 

ao novo  Governo,  depois  de empossado,  o 

pleno acesso às contas públicas e à situação 

financeira existente. Ao proceder a avaliação da 

situação e considerar a capacidade da máquina 

pública, pode estabelecer suas expectativas 

futuras e propor seu Plano Plurianual.   Além 

disso, a defasagem serve, em tese, para garantir 

que o que foi iniciado no Governo anterior, 

tenha continuidade no Governo seguinte. Se 

necessário, o Plano Plurianual pode ser alterado 

por lei durante sua vigência. 
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Nenhum investimento poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano 

Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Da mesma maneira, 

nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 

poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual. Nos dois 

casos,  sob pena  de crime  de responsabilidade.  O Plano  Plurianual orienta 

a elaboração dos demais planos e programas do Governo, e o próprio 

orçamento anual. As peças orçamentárias devem relacionar-se entre si e o 

Plano Plurianual deve conter todas as ações de forma    coordenada. 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

A finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias é estabelecer as metas e 

prioridades da administração pública presentes no Plano Plurianual, ou 

seja, representa o planejamento operacional da administração pública. 

Suas regras de elaboração aplicam-se às quatro esferas da Federação – 

União, Estado, Distrito Federal e Municípios. As emendas ao projeto    da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias só serão aprovadas se compatíveis com o 

Plano Plurianual. 

De acordo com o Art. 165, da Constituição Federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias compreenderá: 

• Metas e prioridades da administração pública; 

• Orientação para elaborar a Lei de 

Orçamento Anual; 

• Apresentação das alterações na 

legislação tributária; 

• Estabelecimento da política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento; 

• Autorização para contratação e 

concessão de vantagens aos 

servidores públicos. 

Entre as determinações 

da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias sobre a 

política geral de pessoal 

está a formulação de 

plano de carreira,  

cargos e salários do 

servidor público. 
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Já a Lei de Responsabilidade 
Fiscal determina que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias trate 
destes pontos: 

• Equilíbrio entre receitas e despesas – 

principio do equilíbrio orçamentário; 

• Critérios e forma de limitação de empenho; 

• Normas relativas ao controle de custos   e 

à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos 

e também sobre as condições e exigências 

para transferências de recursos a entidades 

públicas e privadas. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal 
estabelece, ainda: 

• Avaliação do cumprimento das metas 

relativas ao ano anterior; 

• Demonstrativo das metas anuais, instruído 

com memória e metodologia de cálculos que 

justifiquem os resultados pretendidos; 

• Evolução do patrimônio líquido. 
 
 
 

A vigência  da Lei de Diretrizes  Orçamentárias  é de um ano.  Sua   elaboração  

e aprovação se dão no ano imediatamente anterior e rege o orçamento do 

ano seguinte. Esta lei compõe o planejamento do Governo, pois, além de ser 

fixada a cada ano, também coloca em prática o que está estabelecido no 

Plano Plurianual e estipula regras para a elaboração dos orçamentos    anuais. 
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Veja 

folha de pagamento 

despesas de capital 

 

Lei de Orçamento Anual 

É a peça legal que prevê todas as   receitas 

e fixa todas as despesas do Governo. Deve 

ser elaborada de forma compatível com o 

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Cabe a toda unidade  da 

administração pública definir as prioridades de 

gasto, com algumas limitações, constitucionais 

ou legais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por 

exemplo, determina os percentuais máximos 

permitidos para a 

dos servidores. 
 

A Lei de Orçamento Anual subdivide-se em 

três orçamentos: 

1) Orçamento Fiscal: refere-se aos três poderes, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público. Envolve receitas que 

serão  aplicadas  nos gastos  com pessoal, custeio 

da máquina administrativa, transferências para 

outras entidades governamentais, bem como 

as despesas que irão gerar novos gastos 

(chamadas de ), 

em que os tributos são a principal 

fonte de recursos. 

 
 
 

a Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

e as despesas  com 

o pessoal no Anexo 

(página 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Despesas  de  capital  – 

As realizadas com o 

propósito  de  formar e/ 

ou adquirir ativos reais, 

abrangendo, entre outras 

ações,  o  planejamento 

e a execução de obras, 

a aquisição de 

equipamentos, 

instalações, material 

permanente, títulos 

representativos do 

capital de empresas ou 

entidades de qualquer 

natureza bem como as 

amortizações de dívida 

e concessões 

de empréstimos. 
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2) Orçamento de Investimento: corresponde aos investimentos 

realizados em empresas onde o Governo, direta ou indiretamente, 

detém maioria do capital social com direito a voto. 

3) Orçamento   da   Seguridade   Social:   abrange   todas   as 

entidades e órgãos a ela vinculados, seja da administração direta ou 

indireta, assim como os fundos e fundações instituídos e mantidos 

pelo Poder Público. 

O orçamento fiscal e o de investimento terão entre suas funções a de 

reduzir desigualdades inter-regionais. Considera-se que se os recursos 

financeiros forem aplicados corretamente, terão importância valiosa 

para resolver os problemas de desigualdades entre as regiões do País. 

 
 
 
 

Seguridade Social – Tem como objetivo 

proteger a cidadania, ou seja, os direitos 

e obrigações das pessoas. De acordo com 

a Constituição Federal de 1988, ela é 

composta da: 

 

1) Previdência Social – Funciona como um 

seguro social exclusivo para quem contribui 

e visa garantir uma renda ao segurado- 

contribuinte. 

 

2) Assistência Social – Para proteção aos 

necessitados, não depende de contribuição. 

 

3) Saúde Pública – Promove a  redução 

de risco de doenças e o acesso a serviços 

básicos de saúde e saneamento, também 

não depende de contribuição. 
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reserva de contingência 

 
A Lei de Orçamento Anual deverá estar 

acompanhada  de  demonstrativos de 

– 

É quando o Governo, em 

efeitos de bem como de qualquer  esfera,  abre 

medidas de compensação a essa renúncia 

e ao aumento de despesas obrigatórias de 

caráter continuado. Também deve estar 

contida na Lei de Orçamento Anual   a 

mão de receber algum 

tipo de imposto para 

estimular, proteger ou 

atrair alguma atividade 

econômica  ou  social. 

chamada . 
 

Resumidamente, pode-se dizer que o 

Plano Plurianual dá os grandes rumos das 

políticas públicas, fixando os investimentos 

prioritários  e  estabelecendo metas 

qualitativas e quantitativas. A Lei de Diretrizes 

Orçamentárias desdobra as metas do Plano 

Plurianual,  ano  após  ano, colocando-as 

nos padrões compatíveis com a realidade 

fiscal e estabelecendo as prioridades para o 

orçamento  do  exercício seguinte. 

E a Lei de Orçamento Anual representa o 

montante de recursos para a execução prática 

das prioridades. 

 

 
Reserva de contingência 

– Dotação sem  

destinação específica e 

que poderá ser utilizada 

para abertura de 

créditos  adicionais. 

Uma espécie de reserva 

para o futuro. 

Renúncia fiscal 

renúncia fiscal 
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 ORÇAMENTO-PROGRAMA 

DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967. 

TÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO, DO ORÇAMENTO-PROGRAMA E DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 
  Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a 
ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. 
 
        Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, além dos recursos consignados no 
Orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do Govêrno. 
 
        Art. 17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do 
Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão, em conjunto, a programação financeira de 
desembôlso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos 
programas anuais de trabalho. 
 
        Art. 18. Tôda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa e os 
compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembôlso. 
 

 A Adoção do Orçamento-Programa 
 

O Orçamento-Programa, de acordo com Schubert, surgiu nos Estados Unidos, na década de 50, nas 

grandes empresas privadas, com o nome de Planning-Programming Budgeting System - PPBS, onde podemos citar 

empresas como Du Pont, General Motors e Ford, em um esforço para planejar os seus desenvolvimentos 

empresariais. 

 

Em 1949, a primeira Comissão Hoover
15

, nos Estados Unidos, recomendou que se adotasse um 

orçamento baseado em funções, atividades e projetos, atribuindo-lhe o nome de Orçamento por Realizações 

(Performance Budgeting). Em atenção a essa recomendação, o Governo Federal reformulou o orçamento de 1951 

para indicar os programas e atividades de acordo com cada pedido de crédito, e determinou que fossem 

apresentados dados relativos ao volume de trabalho e a outras realizações, em termos descritivos. 
16

 

A segunda Comissão Hoover, introduziu, através da Lei n. 863, de agosto de 1956, uma fórmula mais 

avançada de Orçamento-Programa, chamada Planing, Programming and Budgeting System (PPBS)
17

, que também é 

utilizada pelo Canadá.
18

 

No Brasil, o orçamento moderno também está representado, também, no Orçamento-Programa, que foi 

sistematizado originalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU)
19

, cuja concepção básica foi extraída da 

experiência federal americana obtida com a implantação do Orçamento de Desempenho (Performance  

Budget). 

Em 7 de março de 1964, foi assinada a Lei n. 4.320/64, que veio efetivar a adoção legal do orçamento-

programa no Brasil. Esta Lei preceitua no seu art. 2º: 

A Lei de orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar 
a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os 
princípios de unidade, universalidade e anualidade. 

 

 

Embora desde 1965, o Orçamento da União já se apresentasse classificado por Funções e Subfunções, o 

Orçamento-Programa teve seus princípios claramente delineados e estatuídos quando da assinatura do Decreto- lei 

n. 200, de 25-2-1967, que disciplina os aspectos orçamentários, referindo-se, expressamente, ao Orçamento-



18 
 

Programa. Conforme-se lê em seu Art. 7º, "a ação governamental obedecerá a planejamento que vise ao 

desenvolvimento econômico-social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas, 

elaborados na forma do Título III, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: 

a) plano geral de governo; 

b) programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual; 

c) orçamento-programa anual; 

d) programação financeira de desembolso".
20

 
 

Em 1974, através da Portaria n. 9/74
21

, o governo federal estendeu sua concepção de classificação 

programática aos demais níveis governamentais. Além da uniformização da terminologia, a opção pelo esquema 

classificatório padrão foi justificada com base na necessidade de informações mais amplas sobre as 

programações de governo, inclusive para a implementação do processo integrado de planejamento e orçamento.
22

 

 
4.2- Conceito de Orçamento-Programa 

 

De acordo com Machado Júnior
23 

"O orçamento é um plano de trabalho, expresso em termos financeiros, 

para um determinado período de tempo, contendo os meios de financiamento das despesas governamentais e 

aprovado por uma lei". 

Esta definição, segundo o autor, permite: 

a) definir o orçamento como instrumento de planejamento; 

b) conceber o plano em termos financeiros; 

c) manter o aspecto legal do orçamento; 

d) limitar no tempo e nas dotações, a autorização legislativa para a arrecadação da receita e aplicação dos 

dinheiros. 

 

Machado Júnior vê no Orçamento-programa um importate instrumento voltado para os objetivos, ao 

afirmar: "Somente, pois, quando se concebe o orçamento como meio de ligação efetivo entre o processo de 

planejamento e de finanças públicas é que essa técnica adquire toda a sua pujança em administração".
24

 

Daí ter originado a idéia do orçamento-programa. Verificando-se que, tanto na fase de elaboração como na 

de execução, as classificações das transações governamentais por objeto de despesa, por unidades administrativas, 

por categorias econômicas ou mesmo por funções não eram suficientes. Surgindo, assim, a classificação por 

programa, conceituado esse pelos elementos seguintes: 

a- fixação de objetivos a alcançar; o que será feito com a maior precisão possível, mensuradamente em 
termos de unidades de medidas que representem de modo claro esse objetivo; 

 

b- produção de um resultado final, (correlacionado evidentemente com o objetivo estabelecido), 
identificável e mensurável; 

c- estabelecimento e controle por unidades administrativas de alto nível.
25

 

 
As decisões tomadas pela adoção de Orçamentos por Programas e Atividades, principalmente nos Estados 
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Unidos, foram tomadas tendo em conta as seguintes vantagens que foram enumeradas por Martner:
26

 

1) Melhor planejamento do trabalho; 

2) Maior precisão na elaboração dos orçamentos; 

3) Determinação de responsabilidades; 

4) Maior oportunidade para redução dos custos, baseando-se em decisões políticas; 

5) Maior compreensão do conteúdo do orçamento por parte do 
Executivo, do Legislativo e do público; 

6) Identificação das funções duplicadas; 

7) Melhor controle da execução do programa. 
 

Segundo Martner, este tipo de orçamento mostra, em separado, os gastos com cada um dos projetos do 

executivo e seus custos, permite, assim, alcançar a programação setorial dentro do governo com um alto grau 

de consistência e integração.
27 

Este tipo de orçamento trata de mostrar o custo das funções, dos programas e dos 

objetivos. 

Uma definição clássica que esclarece bem a concepção do Orçamento- programa é a que foi concebida 

para o "Performance Budget" americano (Orçamento de Desempenho), o qual lhe deu origem: 

Um orçamento de desempenho é aquele que apresenta os propósitos e objetivos para 
os quais os créditos se fazem necessários,  os  custos  dos  programas  propostos  para    atingir 

àqueles objetivos e dados quantitativos que meçam as  realizações e o trabalho levado a efeito em 

cada programa.
28

 

Para Giacomoni
29

, nesta definição estão os elementos essenciais do Orçamento-programa: 

a) os objetivos e propósitos perseguidos pela instituição e para cuja consecução são utilizados os 
recursos orçamentários; 

b) os programas, isto é, os instrumentos de integração dos esforços governamentais no sentido da 
concretização dos objetivos; 

c) os custos dos programas medidos através da identificação dos meios ou insumos (pessoal, material, 
equipamentos, serviços etc.) necessários para a obtenção dos resultados; e 

d) medidas de desempenho com a finalidade de medir as realizações (produto final) e os esforços 
despendidos na execução dos programas. 

 

O manual da ONU assim descreve o inter-relacionamento dos componentes do Orçamento-programa: 

 
Em primeiro lugar, estabelecem-se programas e atividades significativos para cada 

função confiada a uma organização ou entidade, a fim de indicar exatamente os objetivos 
perseguidos pelos diversos órgãos. Segundo, o sistema de contas e de gestão financeira passa a 
ser correlacionado com essa classificação. Terceiro, em relação a cada programa e suas 
subdivisões operacionais, estabelecem-se medidas de programas e de trabalho que permitam 

avaliar o rendimento.
30

 
 

De acordo com Lyden e Miller, a fim de entender plenamente a operação de uma organização, 

necessitamos conhecer seus objetivos e metas, as atividades que possibilitam alcançar esses objetivos, a 

combinação de recursos que  são  utilizados,  as  unidades  organizacionais  responsáveis  pela produção dessas 

combinações, os resultados produzidos e os impactos que eles determinam na sociedade. O PPBS se concentra 

nas metas e nos impactos determinados pelo processo, o orçamento de desempenho no processamento 

(atividades e produtos) e o orçamento por objeto de despesa ou item nos bens e serviços supridos.
31
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4.3- Orçamento Tradicional x Orçamento-Programa 
 

 
O orçamento tradicional limitava-se, fundamentavelmente, a uma relação das receitas e fixação das 

despesas. Era um ato de previsão e autorização das receitas e fixação das despesas. Seu objetivo básico, 

historicamente, foi sempre o de assegurar o controle político
32 

das atividades governamentais; controle que se 

fazia através dos órgãos do Executivo. Era um orçamento político, contábil e financeiro apenas.
33

 

O contraste principal entre o orçamento-programa e o tradicional reside no fato de que o primeiro deve 

ser apresentado em termos de produto a ser obtido no final do exercício, ao passo que o orçamento tradicional 

enfatiza apenas os elementos de despesa: pessoal civil, pessoal militar, material, etc.
34

No quadro a seguir estão 

sintetizadas as principais diferenças entre o orçamento tradicional e o Orçamento-programa. 

 
 
 
 
Quadro 1. Orçamento Tradicional x Orçamento-Programa. 

 

 
 

1- O processo orçamentário é dissociado 

dos processos de planejamento e 

programação 

1- O orçamento é o elo de ligação entre 

o planejamento e as funções executivas 

da organização 
2- A alocação de recursos visa à aquisição de 

meios 

2- A alocação de recursos visa à consecução 

de objetivos e metas. 
3- As decisões orçamentárias são tomadas 

tendo em vista as necessidades das unidades 

organizacionais 

3- As decisões orçamentárias são tomadas 

com base em avaliações e análises técnicas 

das alternativas possíveis. 
4- Na elaboração do orçamento são 

consideradas as necessidades financeiras 

das unidades organizacionais 

4- Na elaboração do orçamento são 

considerados todos os custos dos programas, 

inclusive os que extrapolam o exercício. 
5- A estrutura do orçamento dá ênfase 

aos aspectos contábeis da gestão. 

5- A estrutura do orçamento está voltada p/ 

os aspectos administrativos e de 

planejamento. 6- Principais critérios classificatórios: unidades 

administrativas e elementos. 

6- Principal critério de classificação: funcional- 

programático. 
7- Inexistem sistemas de acompanhamento 

e medição do trabalho, assim como dos 

resultados. 

7- Utilização sistemática de indicadores e 

padrões de medição do trabalho e dos resultados. 

8- O controle visa avaliar a honestidade dos 

agentes governamentais e a legalidade no 

cumprimento do orçamento. 

8- O controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a 

efetividade das ações governamentais. 

 Orçamento-Programa e seu Papel no Planejamento 

 
 Planejamento 

 

Planejamento é, no dizer de Aluízio Loureiro Pinto
35

, "uma atividade mental inerente à atividade humana 

e que visa a dar racionalidade ao curso da ação de um indivíduo ou de uma organização, no sentido da 

consecução de seus objetivos." 

No conceito de Jorge Ahumada, o planejamento é o instrumento complementar utilizado pela sociedade 

para resolver os seus problemas de uso dos recursos. Assim, o Governo, parte integral dos grupos sociais , não 

pode deixar de utilizar o planejamento associado ao que ele tem de cristalizado no tempo como boa norma de 

Orçamento Tradicional Orçamento-programa 



21 
 

administração: o orçamento (grifo nosso).
36

 

Anthony
37    

descreve  o  planejamento  estratégico  como  "o  processo  de decidir sobre os objetivos da 

organização, sobre mudanças nesses objetivos, sobre os recursos usados para atingi-los e sobre as diretrizes que 

orientarão a obtenção, uso e disposição desses recursos". 

Segundo Kitchell, "o planejamento estratégico é visto como um processo que diz respeito não apenas à 

formulação de planos a longo prazo e políticas da mesma natureza, mas também decisões estratégicas de prazo 

mais curto, que podem mudar o caráter ou o curso da organização, assim como a distribuição básica dos 

recursos".
38

 

Um dos papéis importantes do plano estratégico é, por conseguinte, a identificação das decisões-

chave que devem ser tomadas para integrar os planos e prazos mais longos da organização, as operações correntes e 

os novos desenvolvimentos. 

De  acordo  com  Motta
39

,  "O  planejamento  estratégico  se  volta  para o 

alcance de resultados, através de um processo contínuo e sistemático de antecipar mudanças futuras, tirando 

vantagem das oportunidades que    surgem, examinando os pontos fortes e fracos da organização, estabelecendo e 

corrigindo cursos de ação a longo prazo". Ainda segundo o mesmo autor, é essencialmente um processo gerencial, 

que se concentra nos níveis hierárquicos mais elevados da organização e que não pode ser concebido como 

atividade clássica de planejamento, delegável a comissões ou grupos de planejamento. Constitui a essência da 

gerência de alto nível sobre a qual recai o maior peso da responsabilidade externa e interna pelos rumos da 

organização.
40

 

O denominador comum de todo e qualquer planejamento eficaz consiste no fato de que o planejamento 

deve ser "factível" (capaz de transformar-se em ação) e, como tal, parte integrante dos processos administrativos e 

decisórios de uma organização. Embora essa nova concepção esteja em maior evidência, atualmente, para muitos, 

planejamento ainda é sinônimo de previsão, ou seja, a simples projeção de recursos, necessidades, pesquisa, análise 

econômica, e assim por diante.
41

 

O planejamento passa a significar os processos que orientam a atenção do administrador para o 

estabelecimento de metas e objetivos, isto é, a especificação dos resultados desejados, e dos meios e métodos de 

alcançá-los. Posto em outros termos, o planejamento nada mais é do que uma orientação sistemática para a 

solução de problemas e tomada de decisões racionais com base numa configuração temporal mais dilatada. 

O planejamento é um processo contínuo e que deveria ser olhado como tal, não se confundindo como 

um quadro momentâneo de uma de suas sequências.É precisamente quando a situação é altamente incerta e 

os riscos elevados, que o planejamento pode dar excelentes resultados, afirma  Kitchell
42

. Se o mero ambiente é 

estático e o trabalho repetitivo, difícil será justificar a necessidade de planejamento formal. 

 

- O Plano e o Orçamento 
O orçamento do Setor Público, ao refletir os recursos financeiros a serem aplicados num exercício, constitui 

um excepcional instrumento de planejamento, desde que sua formulação, apresentação e execução sejam realizadas 

de modo tal que permitam o dimensionamento, a identificação e o seguimento de objetivos coerentes e 

coordenados, compatíveis com a política de governo. 

Foi preciso estabelecer uma estrutura programática que pudesse captar os programas, seus objetivos e 

metas, contido nos planos, e atribuir os recursos, tanto financeiros como reais, para a sua concretização. Foi 



22 
 

s 

Plano de Ação  

1-Estratégia  e 

necessário introduzir algumas classificações que, apresentando os recursos alocados segundo diferentes óticas, 

permitissem proceder análises sobre a compatibilidade política e econômica da ação proposta no orçamento e 

efetivada na execução. Dessa conjuntura, aflorou o Orçamento-programa que, captando as novas necessidades, 

pretendeu ser o elemento de ligação entre o planejamento de médio ou longo prazo e as ações do dia-a-dia.
43

 

Conforme Tombini: 

Como instrumento de planejamento, o Orçamento- Programa foi concebido como um 
elemento de síntese, de um processo que se origina na própria definição das Estratégias de 
Desenvolvimento Nacional, das funções de governo, para num exercício de racionalização científica 
perquirir respeito à política de curto prazo do Setor Público, em termos de ênfase  e prioridades dos 
programas, seus objetivos e metas e compatibilidade da ação anual, seja real ou financeira, 
com as 

projeções de médio e longo prazos e com a disponibilidade dos fatores produtivos e recursos 

financeiros.
44

 

 

Fig. 1. Integração do Orçamento-Programa ao Plano 
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Um orçamento é, essencialmente, um plano de ação expresso em termos financeiros. Assim 

concebido, torna-se claro que constitui uma etapa do planejamento. Deve ser, então, um conjunto bem 

integrado de decisões sobre os propósitos da empresa e os meios para lográ-los, incluindo a disposição 

dos recursos materiais e humanos, as formas de organização, os métodos de trabalho e as medidas de tempo, 

quantidade e qualidade.
45

 

Conforme Silva: 

O orçamento-programa é o equivalente financeiro do plano de ação 
governamental. Nunca pode ser independente do plano. Mostra de onde vem os recursos 
para financiar o plano e quanto deve ser gasto para atingir os objetivos traçados. distribui 
os recursos às diferentes atividades e projetos. Indica: a) que projetos e que atividades 
devem ser empreendidos; b) qual a magnitude desses projetos e atividades; c) onde e 

quando deverão ser empreendidos.
46

 
 

Já para Martner, o orçamento-programa é, "um ingrediente da planificação destinado a disciplinar 

todo o processo da programação. É, enfim, um instrumento de decisões políticas, que devem expressar-se em 

ação, instrumento que cumpre o propósito de combinar os recursos disponíveis no futuro imediato para 

consecução das metas de curto prazo, concedidas para a execução dos objetivos de longo e médio 

prazo."
47

 

 
4.5- A Técnica do Orçamento-Programa 

Planejamento, programação e orçamentação constituem os processos por meio dos quais objetivos 

e recursos, e as suas interligações, são levadas em conta para obter um programa de ação coerente e 

compreensivo para o governo como um todo. O orçamento-programa envolve o uso de técnicas 

orçamentárias que facilitam a verificação do grau da intervenção governamental tendo em vista o atingimento 

dos objetivos e os custos econômicos atuais e futuros relativos à execução dos diferentes programas.
48

 

De acordo com Smithies, as atividades relacionadas com a utilização do orçamento-programa 

envolvem: 
49

 

1- estimativas e comparações entre os vários programas do governo, em termos de sua contribuição 
para o atingimento dos objetivos nacionais; 2- determinação de como os objetivos escolhidos podem 
ser alcançados com o mínimo de alocação de recurso; 

3- projeção das atividades do governo dentro de um horizonte temporal adequado; 

4- comparação das contribuições relativas das atividades públicas e privadas na obtenção das 
metas nacionais; 

5- revisões dos objetivos, programas e orçamentos, tendo em vista a experiência adquirida e 
as diferentes circunstâncias. 

Estas operações são inerentes a qualquer processo de planejamento, programação e orçamento. O 

orçamento-programa envolve um reconhecimento mais explícito da necesidade de executá-las, bem como 

sugere a aplicação de novas técnicas de análise para auxiliar o julgamento a respeito da escolha de 

alternativas.
50

 

Há inumeráveis razões pelas quais os custos devem estar presentes na técnica do orçamento por 

programas nos governos modernos, democraticamente preocupados  em  produzir  com  o  dinheiro  

arrecadado  do  público  o   maior benefício pelo menor custo à maior quantidade de cidadãos. O orçamento 

por programas caracteriza-se não somente pelo sistema de classificação, mas é inerente a idéia de custo. 
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4.5.1- A Estrutura Programática 
 

Segundo Gonzalo Martner
51

, a classificação dos planos de trabalho no Orçamento-programa 

obedece ao esquema de subdivisões das atividades governamentais, notando-se a formação de uma pirâmide 

repousada nas tarefas e trabalhos, expressos em: a) funções; b) programas; c) subprogramas; d) atividades; e) 

tarefas; f) obras; g) trabalhos. 

Vejamos, pois, as definições dadas por Martner: 

Função - é um propósito direto estabelecido pelos órgãos políticos e que deve ser cumprido pelo 

Governo, através da prestação de serviços públicos determinados e da produção de certos bens 

destinados a satisfazer às necessidades da comunidade. Estes propósitos podem referir-se a Educação, 

Saúde Pública, defesa Nacional e Fomento Econômico. 

Programa - é um instrumento destinado a cumprir as funções do Estado, através do qual se 

estabelecem objetivos ou metas quantificáveis, a serem cumpridos mediante o desenvolvimento de um 

conjunto de ações integradas e/ou de obras específicas concedidas, com um custo global e unitário 

determinado e cuja execução fica a cargo de uma entidade administrativa de alto nível dentro do Governo. 

Por exemplo, dentro da função de Educação, podem ser abertos os programas de Educação Primária, 

Educação Média, Educação Superior etc. 

Subprograma - é uma divisão de certos programas e complexos, destinada a facilitar a execução em 

um campo específico, em virtude da qual são fixadas metas parciais e quantificáveis a serem cumpridas 

mediante ações concretas e/ ou obras específicas. Por exemplo, dentro do programa de Educação Média 

podem ser abertos os subprogramas de Ensino Secundário, Ensino Comercial, Ensino Agropecuário etc. 

Prosseguindo, ao considerar atividade e tarefa inerentes ao orçamento de funcionamento, Martner 

define: 

Atividade - é uma divisão mais reduzida de cada uma da ações que se deve desenvolver para 

cumprir as metas do programa ou subprograma de funcionamento e consiste na execução de certos 

processos ou trabalhos, mediante a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros concedidos, para 

um custo global e unitário, e que fica a cargo de uma unidade administrativa de nível intermediário ou baixo, 

tal como uma seção. Por exemplo, dentro do subprograma de ensino comercial, podem ser abertas as 

atividades de instrução, medidas pelo número de horas e aulas a serem ministradas, de publicação de 

material didático, de investigação etc. 

Tarefa - é uma operação específica a ser efetuada dentro de um processo realizado para a obtenção 

de um resultado determinado. Por exemplo, dentro da atividade de publicação de material didático pode-se 

estabelecer as tarefas de redação de textos, da edição, de distribuição etc. 

Ainda segundo o mesmo autor, as definições de projeto e obra, específicos de orçamento de capital: 

Projeto - é um conjunto de obras realizadas dentro de um programa ou subprograma de inversão, 

executados para a formação de capital, constituídos pela unidade produtiva capaz de funcionar em forma 

independente. O projeto pode  ser  simples,  quando  está  integrado  por  obras  da  mesma  classe,    por 

exemplo: escolas ou estradas, ou de propósitos múltiplos se o integram obras de diversas classes, como uma 

central hidrelétrica, canais de irrigação, estradas etc. 

Obras - é um bem de capital específico que faz parte de um projeto, como uma escola, uma estrada, 

um hospital, um edifício. 
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Programa Programa 

 

Fig. 2. CATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 

 
É com base na classificação por Atividades que o Orçamento-Programa é elaborado e 

apresentado, bem como executado e controlado. Ao contrário do Programa cuja utilidade maior 

está em propiciar análises e avaliações ao nível dos escalões superiores, a Atividade é o instrumento 

de operacionalização do orçamento e peça básica das funções administrativas e gerenciais.
52

 

 A Classificação Funcional-Programática no Brasil 

Até 1974, obedecia-se a um esquema de classificação de despesas, em que se buscava integrar 

os Orçamentos Plurianuais de Investimentos às linhas básicas de política delineadas pelo Plano Nacional de 

Desenvolvimento. Verificou-se, contudo, que o sistema adotado não correspondia à realidade operacional da 

Administração, tendo em vista classificar as despesas de Governo em programas e subprogramas, em 

correspondência com os setores de ação dos diversos órgãos públicos.
53

 

Visando a modificar a situação, estabeleceu-se, em 28-01-74, através da portaria n° 9, uma nova 

estrutura de classificação funcional-programática. Esta estrutura apresenta um rol de programas associados a 

objetivos concretos e um rol de subprogramas, vinculados a objetivos parciais das organizações.
54

 

Além disso, introduziu-se o conceito de tipicidade, relativo aos três níveis de programação. Nesse 

sentido, temos que "um programa, correspondente a uma divisão lógica de uma função, é chamado típico da 

mesma. Porém, este programa poderá ser utilizado para caracterizar uma determinada ação de uma outra 

função. O mesmo tipo de procedimento é válido ao nível de programas, que pode utilizar subprogramas 

não típicos para sua realização."
55

 

No quadro apresentado a seguir podemos observar as linhas contínuas que são de programas típicos, 

as linhas descontínuas são de programas atípicos da Função analisada. A classificação funcional-programática 

permitiu utilizar-se de programas de outras funções para o cumprimento de uma função determinada. No 

exemplo Educação e Cultura, o Ensino Superior é um programa típico da 

 

Função Educação. Por sua vez, para o cumprimento do programa de Ensino Superior, usa-se também um 
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subprograma atípico, o de Treinamento de Recursos Humanos, que não é do programa de Ensino Superior, 

mas do programa Ensino Supletivo.  

 

Fig. 3. Classificação Funcional Programática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Programa e Subprograma Típico 

 
 

O que aparece no orçamento como Função Saúde e Saneamento é a soma de programas típicos e 

atípicos utilizados na própria Função. Por exemplo, a Função Saúde e Saneamento cumpre um programa 

de administração, tem um gasto de administração. Esse gasto em administração é de um programa típico da 

Função Administração e Planejamento e não de Saúde, portanto, a Saúde para atuar, precisa ter um gasto 

de Administração para executar as ações de Saúde. Esta é a estrutura que se apresenta no Orçamento da 

União. 

 
Examinemos o diagrama a seguir: 

 

Fig. 4. Princípio da atipicidade. 
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Nesse caso, temos um programa de ensino superior, um subprograma de assistência médica e 

sanitária, e um projeto de construção do Hospital das Clínicas. Nesse caso o Hospital presta serviço de 

assistência médica também, mas é basicamente um hospital de ensino. Desse modo, ele aparece com 

seus custos na Função Educação. Se desejássemos saber quanto se gasta em saúde, nesse caso, a Função 

Orçamentária de Saúde estaria diminuída desse subprograma de assistência médica e sanitária, ou seja, 

não quantificaria os gastos com esse hospital, porque esses gastos estariam classificados dentro da Função 

Educação. 

A fim de exemplificar o uso da codificação orçamentária, usando as três classificações, valemo-nos de 

um exemplo que se segue
56

: 


