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-Ciclo Orçamentário 
 
O ciclo orçamentário, também conhecido como processo 
orçamentário, pode ser definido como um procedimento de 
caráter contínuo e simultâneo através do qual se elabora, 
aprova, executa, controla e avalia a programação de 
dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro, 
correspondendo ao período de tempo em que se processam 
as atividades típicas do orçamento público. 
Atenção: o ciclo orçamentário não se confunde com o 
exercício financeiro. Aquele envolve um período muito maior, 
iniciando com o processo de elaboração do orçamento, 
passando por discussão, execução e encerramento com o 
controle. 
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1 - Proposta Orçamentária 
 
Consolidado o orçamento, cabe ao Chefe do Executivo 
encaminhar a proposta orçamentária ao legislativo, contendo 
a situação econômica, social e financeira existente, o cenário 
que se pretende alcançar pela execução do orçamento, 
contemplando detalhes com tabelas explicativas, além das 
estimativas de receitas e despesas. 
O projeto de lei orçamentária deverá observar o disposto no 
art. 165, §§ 5º a 8º da Constituição Federal, possibilitando a 
consolidação do orçamento anual, que compreende o 
orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o 
orçamento da seguridade social. Seu conteúdo deverá ser 
objetivo, atendendo às exigências legais. 
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2 - Elaboração da Proposta 
 
Para consecução do orçamento propriamente dito faz-se 
necessário a elaboração do plano plurianual, contemplado 
no art. 165, I, da Constituição Federal. É o documento que 
detalha o processo de planejamento, contemplando as 
ações que deverão ser implementadas no período de 04 
(quatro) anos. Sendo assim, o planejamento se transforma 
em uma peça dinâmica, com diretrizes, objetivos e metas a 
serem medidos através de indicadores com a constante 
avaliação de seu desempenho. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF 101/2000), em seu art. 
4º, §§ 1º a 3º, reforçou a LDO incorporando-lhe o Anexo de 
Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais, onde serão validados 
os passivos contingentes e outros riscos anuais que possam 
afetar as contas públicas, definindo ainda quais providências 
devem ser tomadas, coso se concretizem. 
A elaboração da Proposta da Lei Orçamentária deverá seguir 
as determinações da LRF, em seu art. 5º, in verbis: 
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de 
forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei 
Complementar: 
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I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos e metas 
constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o; 
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o 
do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de 
compensação a renúncias de receita e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado; 
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de 
utilização e montante, definido com base na receita corrente 
líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, destinada ao: 
a) (VETADO)  
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101veto.htm
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3- Estudo e Aprovação 
  
Depois de enviada ao Poder Legislativo, nos prazos legais 
previstos, a Proposta Orçamentária é analisada onde 
receberá emendas parlamentares.  Após sua aprovação pelo 
Legislativo e sanção do Executivo, a proposta é 
transformada em Lei Orçamentária. 
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4 - Execução do Orçamento 
 
A efetivação do orçamento público se dá quando ocorre o 

empenho, a liquidação e o pagamento da Despesa e 
quando a Receita estiver sendo lançada, arrecadada e 
recolhida, todas essas etapas posteriores à Fixação da 
Despesa e Previsão da Receita. 

 
a) Termo inicial das despesas: publicação dos orçamentos 
 
b) A programação financeira, os Poderes e MP poderão dar 

inicio aos gastos, por meio, primeiramente do emprenho 
de despesas. 
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O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. O empenho 
não cria obrigação e, sim, dá início à relação contratual entre 
o Estado e seus fornecedores e prestadores de serviços, 
vinculando a receita orçamentaria a uma despesa especifica.  
O empenho pode ser:  
Ordinário: quando o valor do empenho é igual ao da compra 
ou serviço e o pagamento pelo seu total, em uma única vez.  
Por estimativa: quando não houver condições de se apurar o 
valor correto da despesa.  
Global: quando se conhece o valor total da despesa mas cujo 
pagamento é feito parceladamente.  
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c) Liquidação de Despesa 
 
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito.  
Essa verificação tem por fim apurar: a origem e o objeto do 
que se deve pagar; a importância exata a pagar; a quem se 
deve pagar a importância para extinguir a obrigação.  
Trata-se de verificar o direito do credor ao pagamento, isto 
é, verificar se o implemento de condição foi cumprido. 
  
d) Pagamento da despesa 
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Por se tratar de um mecanismo dinâmico do planejamento, o 
Orçamento Público também pode sofrer alterações quanto às 
dotações das despesas através da abertura de créditos 
Adicionais, sejam eles: 

Suplementares – destinados ao reforço de dotação 
orçamentária existente; 

Especiais – destinados a despesas com programas ou 
categorias de programas novos; 

Extraordinários – destinados a atender despesas 
imprevisíveis e urgentes em casos de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública. 
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5 - Controle e Fiscalização 
 
A Administração Pública, regida pelas normas de Direito 
Público, submete-se ao controle de todas as suas ações, 
dentro de cada norma e ato pertinente e em conformidade 
com os interesses coletivos. 
O Controle orçamentário das entidades governamentais foi 
destacado nos arts. 70 a 74 da Carta Maior, a fim de 
preservar-lhe os respectivos patrimônios. Para exercer este 
controle deve-se dar atenção aos instrumentos de 
contabilidade, orçamento e auditoria. 
São duas formas de controle: interno e externo.*** 


