
DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

Profª.  Fabiana Coutinho 

Ordem Econômica e Financeira 

Finanças públicas e orçamento 



Finanças públicas e orçamento 

 
 
 
 
Art. 164. A competência da União para emitir moeda será 
exercida exclusivamente pelo banco central. 
§ 1º - É vedado ao banco central conceder, direta ou 
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer 
órgão ou entidade que não seja instituição financeira. 
§ 2º - O banco central poderá comprar e vender títulos de 
emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a 
oferta de moeda ou a taxa de juros. 
§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas 
no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das 
empresas por ele controladas, em instituições financeiras 
oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 
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Finanças públicas consistem no ramo financeiro, que tem 
como finalidade à circulação de dinheiro de forma 
generalizada, observando-se certas características, a saber, a 
obtenção, a gestão e a administração de fundos 
estabelecidos na constituição. Visa à melhor política fiscal. 
 
 
Entende-se por política fiscal, a atuação do governo na 
arrecadação de impostos e seus gastos. Neste caso, o 
governo atua sobre o sistema tributário de forma alterar as 
despesas do setor privado. 
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Sobre finanças públicas, ainda cabe ressaltar os principais 
objetivos de política fiscal: 
 
1 – Aceleração do crescimento econômico; 
 
2 – Pleno emprego, tanto de capital humano, quanto de 
material; 
 
3 – Estabilidade de preços. 
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Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
 
I - o plano plurianual; 
 
II - as diretrizes orçamentárias; 
 
III - os orçamentos anuais. 
 
Tipos de orçamento (evolução): 1) orçamento tradicional; 2) 
orçamento de base zero; 3) orçamento desempenho e 4) 
orçamento programa. 
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PPA 
 
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as 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. 
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LDO 
 
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. 
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LOA 
 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 
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LOA 
 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 
 

 
 


