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Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Classificação do Orçamento: Impositivo e Autorizativo 
 

1) Orçamento AUTORIZATIVO 

 

2) Orçamento IMPOSITIVO 

        

-> No Brasil: AUTORIZATIVO 

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

(FGV – Auditor do Tesouro – Pref. do Recife/PE – 2014) O 
modelo orçamentário brasileiro tem natureza impositiva, 
sendo fruto da iniciativa do Poder Executivo, que envia os 
projetos de lei para apreciação e votação do Poder 
Legislativo. 

 

GABARITO: 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento 

- Orçamento Tradicional ou Clássico 

- Orçamento de Desempenho ou por Realizações 

- Orçamento Base Zero ou por Estratégia 

- Orçamento Programa 

- Orçamento Participativo 

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento - Tradicional ou Clássico 

- Pedido de autorização de gastos 

- Dissociação entre planejamento e orçamento 

- Falta planejamento das ações de governo 

- Despreocupação em atender às necessidades da população 

- Necessidades financeiras das unidades organizacionais ou 
administrativas 

- Despesas manutenção estrutura estatal – visa aquisição de 
meios 

- Ênfase aspectos contábeis 

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento - Tradicional ou Clássico 

- Acompanhamento dos resultados – inexistente 

- Controle legalidade e honestidade do gestor 

- Só Previsão Receita e Autorização Despesas 

- Predomina incrementar o orçamento 

- Prevalece o aspecto jurídico ao aspecto econômico 

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento - Desempenho ou por Realizações 

- Ênfase desempenho organizacional (conhecido como 
orçamento funcional) – duas dimensões: objeto do gasto e 
programa de trabalho, contendo as ações desenvolvidas 

- Foco nos resultados (no que o governos faz) 

- Economia de Custos ou insumos 

- Eficiência obtenção dos produtos 

- Associar aos gastos públicos ações (programas) a realizar 

- Desvinculação entre planejamento e orçamento 

(inexistência de um instrumento planejamento das ações 
governo vinculado à LOA) - deficiência 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento – Base Zero ou por Estratégia 

- Justificar a cada ano a totalidade das despesas 

- Cada item despesa considerada como sendo uma nova 
iniciativa de despesa (pacotes de decisão) 

- Revisão crítica dos gastos solicitados pelos órgãos (é 
necessário que o objetivo do programa esteja sendo 
alcançado) 

- Não há compromisso com qualquer dotação inicial 

- Não há direito adquirido com relação orçamento anterior 

- NÃO utilizam o ano anterior como base para valor inicial 
mínimo 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento – Programa 

- Portaria MPOG 42/99 

- Classificação Funcional-Programática 

- Integração planejamento e orçamento 

- Identificação dos programas de trabalho, projetos e 
atividades 

- Maior precisão na elaboração dos orçamentos 

- Estabelecimento de objetivos e metas 

- Previsão de custos 

- Aspectos gerenciais 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento – Programa 

- Foco no resultado 

- Ênfase aspectos administrativos e de planejamento 

- Utilização de indicadores para acompanhar os resultados e 
padrões de medição 

- Controle eficiência, eficácia e efetividade (necessidade da 
população) 

- Análise técnica do orçamento 

- Gasto deve estar vinculado a uma finalidade pública 

- Pode ser utilizada para algumas despesas a técnica 
incremental 

 

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

Espécies de Orçamento – Participativo 

- Participação da população – demandas sociais 

- Alocação de recursos forma eficiente e eficaz, conforme as 
demandas sociais, no processo de elaboração do 
orçamento 

- Exercício da cidadania 

- Não garante a execução das decisões - Executivo 

- Audiências Públicas 

- Municípios 

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

(FCC – Analista Judiciário - Contador - TJ/PE – 2012) O 
orçamento que enfatiza os fins, em vez de os meios, e que a 
base fundamental é o planejamento, em vez de ser apenas 
um instrumento contábil de controle, é o orçamento 

  

(A) programa. 

(B) base zero. 

(C) clássico. 

(D) tradicional. 

(E) legislativo. 

GABARITO: 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

(FCC – Auditor-Substituto Conselheiro - TCM/RJ – 2015) A 
espécie de orçamento cuja técnica utilizada para sua 
confecção consiste em desconsiderar os valores do ano 
anterior como valor inicial mínimo, e proceder a uma análise 
crítica de todos os recursos solicitados pelos órgãos 
governamentais, e de suas efetivas necessidades, sem 
qualquer compromisso com montantes iniciais de dotações, 
denomina-se orçamento  

  

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

  

(A) real ou efetivo. 

(B) de base zero ou por estratégia. 

(C) participativo. 

(D) democrático. 

(E) de desempenho ou por realizações. 

 

GABARITO: 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

(CESGRANRIO – Analista Finanças e Orçamento - Finanças e 
Orçamento - EPE – 2014) Sob o ponto de vista objetivo, o 
orçamento público abrange um conjunto de normas 
relativas à sua preparação, aprovação legislativa, execução 
e controle. Desde o seu surgimento, o orçamento público 
apresentou diferentes características que retratam o seu 
processo evolutivo. A elaboração com foco nos resultados e 
sem vinculação direta com o planejamento governamental é 
a principal característica do orçamento  

  



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

 

(A) base-zero 

(B) por desempenho 

(C) programa 

(D) participativo 

(E) Tradicional 

 

GABARITO: 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

(FGV – Oficial de Chancelaria - MRE – 2016)  O modelo 

orçamentário vigente para as entidades públicas brasileiras 

é o denominado Orçamento-Programa. De acordo com esse 

modelo:  

 

(A) a alocação de recursos visa à aquisição de meios;  

(B) a elaboração do orçamento tem caráter incremental;  

(C) as ações governamentais não devem impactar a 
economia;  

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

(D) o controle visa a avaliar a eficiência das ações 
governamentais;  

(E) o principal critério de classificação da despesa é por 
elemento. 

 

GABARITO: 

 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

(FGV – Analista - Planejamento e Gestão - IBGE– 2016) 

Desde as primeiras tentativas de se elaborar um orçamento 

no âmbito governamental até os dias atuais, vários modelos 

de orçamento foram propostos, tendo em vista contribuir 

para uma melhor destinação dos recursos públicos.  O 

modelo de orçamento em que as ações de um programa 

governamental constituem unidades de decisão cujas 

necessidades de recursos são avaliadas em pacotes de 

decisão é o orçamento: 

 

 



Espécies, Tipos ou Técnicas de Orçamento 

  

(A) base zero;  

(B) gerencial;  

(C) participativo;  

(D) por desempenho;  

(E) por programa.  

 

GABARITO: 

 

 


