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Princípios Orçamentários 

8. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: Receita Prevista = Despesa Fixada 
 

CF/88 - Preocupação com o déficit corrente 
 

Art. 167, III, CF/88 - REGRA DE OURO: Veda a realização de 
operações de crédito que excedam o montante das despesas de 
capital. 

 
Exceção: operações de crédito autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta; 
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Finalidade: Evitar que as operações de crédito (receitas de capital) 
sejam usadas para financiar despesas correntes (custeio, despesas 
com manutenção das atividades, etc.). 

 
Art. 1o § 1o  LC 101/2000 A responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 
tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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Art. 4o  LC 101/2000 A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o 
disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 
 
        I - disporá também sobre: 
 
        a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A72
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9. PRINCÍPIO DA CLAREZA: O orçamento deve ser apresentado em 
linguagem clara e compreensível para todas as pessoas que 
necessitam, de alguma forma, manipulá-lo. 

 
10. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE: Publicidade Formal /Publicidade 
material. 

 
 

11. PRINCÍPIO DA EXATIDÃO: Preocupação com a realidade. 
Incide sobre os setores encarregados da estimativa de receitas e 
dos setores que solicitam recursos para a execução das suas 
atividades/projetos. 
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12. PRINCÍPIO DA PROGRAMAÇÃO: O orçamento deve conter não 
apenas estimativas de receitas e despesas, mas também previsão 
de objetivos e metas para a realização de necessidades públicas.  
 
Art. 165 § 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, 
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a 
de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional.*** 

 
 


