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Estágios da Receita Orçamentária – Parte 1 

Estágios da Receita e Despesa 

ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 



PREVISÃO (ou PLANEJAMENTO) 
 
Projeção das receitas por meio de estimativa de arrecadação das 
receitas - LOA 
 
Parâmetros para a previsão da receita (art. 12, LRF): 
- efeitos das alterações na legislação 
- variação do índice de preços 
- crescimento econômico ou qualquer valor relevante 
- acompanhadas demonstrativo evolução nos últimos 3 anos 
- acompanhadas da projeção para os 2 anos seguintes 
- metodologia de cálculo e premissas utilizadas 
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LANÇAMENTO 
Art. 53, Lei 4.320/64 
O lançamento da receita, o ato da repartição competente, que 
verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta. 
 
Art. 142, Código Tributário Nacional (CTN) 
- procedimento administrativo (ato administrativo) 
- verificar a ocorrência do Fato Gerador (Obrigação Tributária)  
- determinar matéria tributável (hipótese incidência e BC) 
- calcular o montante do tributo devido (Alíquota sobre BC) 
- identificar o Sujeito Passivo (lei define) 
- se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível 
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Art. 52, Lei 4.320/64 
São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras 
rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou 
contrato. 
 
Tributo Direto: A lei define quem deve pagar e arcar com o ônus 
econômico do tributo. 
 
IMPORTANTE: Nem todas receitas percorrem o estágio do 
Lançamento. Normalmente, são objeto de lançamento as receitas 
derivadas. Porém, algumas receitas originárias também podem ser 
objeto de lançamento.  
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TIPOS DE LANÇAMENTO (Arts. 147 a 150, CTN): 
- Grau de participação do Sujeito Passivo (SP) no ato adm. 
 
1) POR DECLARAÇÃO (ou MISTO) 
 - SP apura e declara o valor + AP lança e dá ciência ao SP 
 Ex.: II, IE, ITCMD e ITBI 
 
2) POR HOMOLOGAÇÃO (ou AUTOLANÇAMENTO) 
 - Informação SP + AP não participa. Ex.: IR, ICMS, IPI e ISS 
 
3) DE OFÍCIO (ou DIRETO) 
 - AP lança + SP não participa. Ex. IPTU e IPVA 
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ARRECADAÇÃO 
Art. 55, Lei 4.320/64 
Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das 
importâncias que arrecadarem. 
 
§ 1º - Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma 
arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data a 
assinatura do agente arrecadador. 
 
§ 2º - Os recibos serão fornecidos em uma única via. 
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ARRECADAÇÃO 
 
CONTRIBUINTE recolhendo / pagando ao Agente Arrecadador 
 
Realizado por Agentes Arrecadadores (Públicos ou Privados) 
- atuam como depositários   
 
# Art. 35, I, 4.320/64 – Reconhecimento da Receita Orçamentária 
– Regime de CAIXA 
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RECOLHIMENTO 
Art. 56, Lei 4.320/64 
O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância 
ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer 
fragmentação para criação de caixas especiais. 
 
É a entrega do numerário arrecadado pelos AGENTES 
ARRECADADORES ao Tesouro. 
 
Princípio da Unidade de Tesouraria / de Caixa 
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