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Constituição Orçamentária 

 
-Regulamentação do Orçamento nas Constituições 
Republicanas e Normas Brasileiras  
 
 
1824 -  Na Constituição Imperial de 1824 estabeleceram-se 
as primeiras normas sobre orçamento público. Estabeleceu-
se que a competência para fixar as despesas públicas 
caberia ao Poder Legislativo. 



Constituição Orçamentária 

 
 
1891 - Constituição Federal - em seu art. 34, atribuía ao 
congresso nacional a responsabilidade para orçar a receita, 
fixar anualmente a despesa federal e tomar as contas da 
receita e despesa de cada exercício financeiro, bem como, 
regular a arrecadação e a distribuição das rendas federais. A 
Constituição Republicana não conseguiu coibir que 
dispositivos estranhos a despesas e receitas fossem 
previstos nas Leis Orçamentárias, foi então que o jurista Rui 
Barbosa criou a expressão “orçamentos rabilongos”. 



Constituição Orçamentária 

 
 
1926 – A reforma constitucional de 1926 eliminou as 
distorções relativas a inclusão na lei orçamentária, 
introduzindo em seu texto o princípio orçamentário da 
exclusividade. Proibiu também a previsão de créditos 
ilimitados responsáveis por elevados déficits orçamentários. 
1934 - Constituição Federal – o orçamento passou a ser 
competência do Poder Executivo limitando a iniciativa 
parlamentar em relação a recursos e gastos públicos.  
 



Constituição Orçamentária 

1937 – Constituição Federal - o dispositivo que trata deste 
assunto prevê a responsabilidade do Presidente na elaboração 
do orçamento único, incorporando-se obrigatoriamente à 
receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, 
incluídas na despesa todas as dotações necessárias ao custeio 
dos serviços públicos. 
1946 – CF ratifica o dispositivo da constituição anterior quanto 
a responsabilidade do Presidente da República, atribuindo 
ainda ao congresso nacional responsabilidade para votar o 
Orçamento com sanção do Chefe do Executivo. Trazia ainda 
como inovação as atribuições do Tribunal de Contas para 
acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento. Definiu-se 
em que hipóteses o Poder Executivo poderia abrir créditos 
extraordinários.  



Constituição Orçamentária 

 
 
1964 – Sanção da Lei 4.320 – considerada lei da 
Contabilidade Pública, responsável pela instituição das 
normas de Direito Financeiro e Contabilidade Pública para 
União, Estados e Municípios e Distrito Federal, além da 
Administração Indireta, trazendo a concepção de 
orçamento-programa, responsável por um grande avanço no 
Sistema de Orçamento e Contabilidade Pública no Brasil. 



Constituição Orçamentária 

 
 
1967 – Constituição Federal - como ponto inovador, previsto 
na Carta Maior, traz a previsão de um orçamento pautado 
em planos e programas nacionais, regionais e orçamentos 
plurianuais. Neste ano também fora sancionado o Decreto-
Lei 200, responsável pela regulamentação do Orçamento 
Programa, promovendo uma abordagem direta aos 
princípios que norteiam a elaboração dos planos e 
programas de governo. 



Constituição Orçamentária 

 
1988 – Constituição Federal - o legislador trouxe a 
ampliação da partição orçamentária no tocante ao 
planejamento, anterior a sua elaboração, dando 
competência para propositura das Leis ao Poder Executivo 
Federal, Estadual e Municipal, através do Plano Plurianual, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual 
propriamente dito. Na CF/1988 foram explicitados os 
princípios orçamentários da anualidade, da exclusividade, 
da não afetação de receitas e do equilíbrio orçamentário. O 
texto constitucional também trouxe a possibilidade de 
abertura de créditos extraordinários através de Medidas 
Provisórias.  



Constituição Orçamentária 

 
 
Ao Poder Legislativo foi facultada a apresentação de 
emendas ao projeto de lei orçamentária. Aos Poderes de 
Estado e ao Ministério Publico foi concedida autonomia 
administrativa e financeira, cabendo-lhes elaborar sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estipulados na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.   



Constituição Orçamentária 

-Espécies de Orçamento 
 
1 - Orçamento Clássico ou Tradicional  
 
O utilizado pelo Governo Federal antes do advento da lei 
4.320. Caracterizava-se apenas como um documento de 
previsão de receita e autorização de despesas, cujo enfoque 
principal era o gasto. Em sua elaboração não havia primazia 
em atender as necessidades sociais e da administração. 
Orçamento tradicional constituía-se apenas de um mero 
instrumento contábil, no qual se arrolavam as receitas e 
despesas, visando a dotar os órgãos com recursos 
necessários para atender os gastos administrativos. 
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2 - Orçamento de Desempenho ou de Realizações  
 
É uma evolução do orçamento clássico, cujo objetivo era 
saber o que o governo faz e não o que o governo compra. 
Apesar de apresentar certa relevância com a busca pelos 
objetivos e metas do governo, faltava-lhe ainda sua 
vinculação com o Planejamento. 
A ênfase deste tipo de orçamento era a preocupação com os 
resultados dos gastos e não apenas com o gasto em si. 
Buscava-se a definição dos propósitos e objetivos para os 
quais os créditos se faziam necessários. 
 



Constituição Orçamentária 

3 - Orçamento Base Zero ou por Estratégia  
 
Por se tratar de um instrumento do planejamento, este tipo 
de orçamento obriga o administrador a fundamentar e 
demonstrar os recursos solicitados. Neste tipo de 
orçamento, todos os projetos e atividades devem ser 
detalhados obedecendo uma ordem de importância. Sendo a 
avaliação dos resultados sua principal característica, e tendo 
como principais objetivos: o planejamento orçamentário a 
longo prazo, a obediência ao principio da economicidade, a 
identificação das reais necessidades do órgão e o 
acompanhamento sistemático dos programas. 
 
 
 



Constituição Orçamentária 

4 - Orçamento-Programa 
 
Em 1959 a ONU conceituava o orçamento-programa como 
sendo: “um sistema em que se presta particular atenção às 
coisas que um governo realiza mais do que às coisas que 
adquire. Aquelas que adquire, tais como serviços pessoais, 
provisões, equipamentos, etc., são meios que emprega para o 
cumprimento de suas funções. Às que o governo realiza em 
cumprimento de suas funções podem ser estradas, escolas, 
terras distribuídas, etc., não ficando claro a relação entre 
coisas adquiridas e realizadas”. 
  



Constituição Orçamentária 

 
Portanto, o Orçamento-Programa é um plano de trabalho no 
qual há a especificação dos programas e despesas que 
evidencia a política econômica do governo e cuja realização 
está prevista para o exercício seguinte.  Seu enfoque está na 
demonstração dos propósitos, objetivos e metas, e sua 
quantificação se dá na medição das realizações e no trabalho 
desenvolvido em cada programa para os quais são alocados 
recursos destinados a sua execução. 
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5 - Orçamento Participativo 
 
Inspirado nos princípios democráticos e no postulado da 
cidadania participativa, a sociedade é ouvida por meio de 
conselhos, associações, etc., quando da definição de metas e 
dos programas prioritários do governo. A sua principal 
característica é a participação direta e efetiva das 
comunidades na elaboração da proposta orçamentária do 
governo. Este modelo de orçamento procura preencher a 
lacuna deixada pelos representes eleitos pelo povo, que na 
maioria das vezes não se sente representado. 



Constituição Orçamentária 

 
 
Trazido pela Lei 101/2000, em seu art. 48, parágrafo único, 
que propõe a “transparência da Gestão Pública, assegurada 
do incentivo a participação popular e à realização de 
audiências públicas durante os processos de elaboração e de 
discussões dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamento”. *** 


