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RESUMO 
 
 

O orçamento público surgiu a fim de atuar como instrumento de controle das atividades 
financeiras dos governos. A população brasileira, na maioria das vezes, não tem conhecimento 
da forma de como são elaborados os orçamentos, e que são por meio deles que os recursos 
são destinados para os investimentos nas áreas públicas. O propósito desse trabalho é 
contribuir para o entendimento do orçamento público, que é de fundamental importância para a 
administração pública e para a sociedade brasileira. A pesquisa foi realizada especificamente 
com base em referências bibliográficas. É por meio do orçamento público que se projeta as 
possíveis receitas e a partir disto se fixa as despesas e investimentos para um determinado 
período de tempo, e assim pode expressar seu programa de atuação, detalhando a origem e o 
montante das receitas a serem obtidas e os gastos a serem efetuados. É necessário que os 
princípios orçamentários, que formam os pilares de uma boa gestão de recursos públicos, 
sejam respeitados. Os governos devem utilizar uma gestão planejada e transparente durante o 
processo de planejamento – orçamento. Com o objetivo de concretizar esse processo existem 
os seguintes instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de 
Orçamentos Anuais. Para que um orçamento seja aprovado, é necessário que o ciclo 
orçamentário, que é o período que se realizam todas as atividades do orçamento, desde a 
elaboração, discussão, aprovação até a execução, seja cumprido. Com a publicação do 
orçamento, à população brasileira tem acesso a informação de quanto será investido em cada 
setor da gestão pública, seja na saúde, educação, transporte, segurança pública, cultura, 
indústria, ciência e tecnologia entre outros, e a partir daí pode verificar se realmente o que foi 
orçado para determinado setor de seu município e/ou estado, será empenhado. Atualmente 
estão sendo criados os observatórios sociais, que são constituídos por cidadãos brasileiros por 
meio de uma associação filiada ao Observatório Social do Brasil (OSB). Esses cidadãos 
voluntariamente destinam-se a fiscalizar a gestão pública, partindo de uma metodologia de 
fiscalização a partir do monitoramento de compras públicas, desde a publicação da licitação até 
a verificação do produto ou serviço entregue, com o intuito de evitar fraudes e desvios de 
verbas públicas. Portanto o orçamento público deve ser conhecido por todos os cidadãos, para 
que entendam a forma de como são elaborados os orçamentos, e a origem dos recursos que 
são destinados para cada setor da administração pública, e desta forma tomar conhecimento 
dos valores orçados e verificar se realmente estão sendo empenhados pela gestão pública. 


