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O Balanço Orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra 

as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.   

 O Balanço Orçamentário é composto por: 

  a. Quadro Principal; 

  b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e 

  c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados 
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 O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por 

categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, 

a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a 

realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e 

grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a 

dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as 

despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.  
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 Em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios 

anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço 

Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço 

Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a 

previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Essa situação 

também pode ser causada pela reabertura de créditos adicionais, 

especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato 

de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, 

caso em que esses créditos serão reabertos nos limites de seus saldos e 

incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência.  
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 Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios 

anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de 

créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita 

orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do 

resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício 

de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui 

disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, 

as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas 

do exercício de referência, por força legal, visto que não foram 

empenhadas no exercício anterior.  
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 Esse desequilíbrio também ocorre pela reabertura de créditos 

adicionais porque aumentam a despesa fixada sem necessidade de 

nova arrecadação. Tanto o superávit financeiro utilizado quanto a 

reabertura de créditos adicionais estão detalhados no campo SALDO DE 

EXERCÍCIOS ANTERIORES, do Balanço Orçamentário.  
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 Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, 

via de regra, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada e 

constata-se que toda despesa a ser executada está amparada por uma 

receita prevista a ser arrecadada no exercício.   

 No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit 

financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para 

abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente 

contempladas pela lei orçamentária.   
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 Sendo assim, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no 

Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu 

resultado) somando-se os valores da linha TOTAL e da linha SALDOS 

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, constantes da coluna PREVISÃO 

ATUALIZADA, e confrontando-se esse montante com o total da coluna 

DOTAÇÃO ATUALIZADA .   

 Recomenda-se a utilização de notas explicativas para 

esclarecimentos a respeito da utilização do superávit financeiro e de 

reaberturas de créditos especiais e extraordinários, bem como suas 

influências no resultado orçamentário, de forma a possibilitar a correta 

interpretação das informações.  
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  A fixação da despesa é estabelecida com  base  nos  gastos  a  

serem  realizados durante o exercício financeiro, em função das receitas 

arrecadadas. 

 Os procedimentos para as despesas são: 

DOTAÇÃO INICIAL: Na dotação inicial  são  registrados   os   valores   

dos   créditos iniciais (despesa fixada) constantes da Lei Orçamentária 

Anual. 
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 CRÉDITOS ADICIONAIS: É o registro dos créditos adicionais 

abertos e ou reabertos durante o exercício, deduzindo-se  as  anulações  

ou  os  cancelamentos  correspondentes. 

 DOTAÇÃO ATUALIZADA  Na  dotação  atualizada  são  registrados  

os  valores  da dotação inicial mais os créditos adicionais abertos e ou 

reabertos durante o exercício, deduzidas   as   anulações  ou  os  

cancelamentos  correspondentes.  É  a  soma  da dotação inicial com os 

créditos adicionais. 
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 Importante ressaltar que caso ocorra limitação de empenho,  isso  

não  afetará  a despesa fixada ou autorizada, apenas restringirá a 

emissão de empenho. 

 DESPESAS EMPENHADAS: São   os   valores   das   despesas   

empenhadas   no período   de   referência   (bimestral ou anual).  O  

empenho   de   despesa  é  o  ato emanado de   autoridade  competente   

que   cria   para   o   Estado   obrigação   de pagamento pendente ou não 

de implemento de condição. 
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 DESPESAS LIQUIDADAS: Representa os valores   das   despesas   

liquidadas   no período em referência. Deverão ser consideradas, 

inclusive as despesas  liquidadas que já foram pagas. 

  

 DESPESAS  PAGAS:  Essa  coluna   identifica   os   totais   das   

despesas   pagas pertencentes ao orçamento do exercício financeiro.  

Assim, não   inclui   os   valores referentes ao pagamento de Restos a 

Pagar. 
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     Outro detalhe a ser observado  é  que durante o exercício,  não   

deverão   ser incluídos os valores  das   despesas   empenhadas   que   

ainda   não   foram liquidadas. No encerramento do exercício, as 

despesas   empenhadas   e   ainda não liquidadas deverão ser 

consideradas como liquidadas, se inscritas em restos a pagar;  caso 

contrário, deverão ser canceladas.  
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  Portanto, para a STN, durante   o   exercício   financeiro,   para   fins   

de cálculos, a despesa é  considerada  pela   liquidação.  No   final     do    

exercício   financeiro,   as despesas não liquidadas e  que  foram   

inscritas   em   restos   a   pagar,   serão consideradas como liquidadas. 

A liquidação é o  segundo  estágio  da   execução da despesa, que 

consiste na verificação do direito adquirido  pelo   credor, tendo por base 

os títulos e documentos  comprobatórios da   entrega  do   material  ou 

serviço. 



 
Balanço Orçamentário – Parte 1  

  
Concluímos com o exposto acima, que a receita é calcula-se da seguinte 

forma: 

     Previsão inicial da receita 

(+) Previsão adicional da receita 

(-) Re-estimativa em função da limitação de empenho 

(=) Total da receita orçada ou prevista 

 

A despesa calcula-se da seguinte forma: 

     Dotação inicial da despesa (dotação inicial) 

(+) Créditos adicionais abertos 

(=) Dotação atualizada 

(-) Anulações de dotações 

(=) Total das despesas orçadas ou fixadas (final do Exercício) 
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QUESTÃO: Perito Criminal – Contabilidade – FUNCAB – PC-AC – 

2015 - Dentre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, 

aquela que demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e 

origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o 

exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou 

déficit de arrecadação, é denominada:   

 a) balanço orçamentário.  

 b) quadro da execução dos restos a pagar processados.   

 c) quadro de dotações atualizadas.  

 d) quadro de despesas empenhadas.  

 e) quadro da execução de restos a pagar não processados.   

 

     

 

  


