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Orçamento

Processo de elaboração e execução do orçamento público:

Ciclo Orçamentário > É formado por três instrumentos 
básicos do planejamento público:

Para facilitar e simplificar o entendimento da comunidade acadêmica e da 

sociedade do que venha a ser orçamento público, bem como  informar sobre 

os termos e códigos técnicos utilizados na operação dos sistemas contábeis 

e de planejamento, a ASPLAN/UESB elaborou  esta cartilha informativa.

O orçamento participativo é uma forma de democracia representativa na 

qual a participação dos cidadãos é fundamental para decidir sobre as 

prioridades de investimento dos recursos financeiros. Além de estimular o 

exercício da cidadania, também divide a co-responsabilidade entre a 

sociedade e o Governo, com relação aos  gastos públicos. 

A UESB, neste exercício de 2011 começa a discutir o orçamento 

participativo da Universidade, com a colaboração da comunidade.

Orçamento Público: É um instrumento de planejamento e execução dos 

gastos do setor público, a partir das formas de financiamento destes gastos.  

É Lei e definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, além do 

embasamento pela Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. n? 101/2000).

?Plano Plurianual: "Projeto de lei do Plano Plurianual, por previsão 

constitucional, é encaminhado pelo Governador, até 31 de agosto do 

primeiro ano do seu mandato, à Assembléia Legislativa, que, após análise 

e apreciação, o devolverá, até o encaminhamento da sessão legislativa, ao 

chefe do Poder Executivo, para sanção e promulgação da lei" (BAHIA, 

2008, p. 21).

? Consiste num plano de longo prazo (4 anos), que objetiva ordenar as 

ações do governo, através de diretrizes e metas. Compreende três 
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bens móveis e imóveis, etc). É representada pelo código 3.3;

 Contribuem diretamente para a formação ou 

aquisição de um bem de capital (aquisição de instalações, equipamentos e 

material permanente). É representada pelo código 4.4;

90 – Aplicações Diretas

91 – Aplicação Direta decorrente da Operação entre Órgãos, Fundos e 

Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

3.3.90.14 – Diárias – Civil

3.3.90.30 – Material de Consumo

3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção

3.3.90.35 – Serviços de Consultoria

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

3.3.90.37 – Locação de Mão-de-Obra

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas

3.3.90.93 – Indenizações e Restituições 

4.4.90.51 – Obras e Instalações

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Tesouro: 00, 14

Despesas de Capital:

Modalidade de Aplicação / descrição:

Elementos de despesas / descrição:

Fontes de recursos mais usadas na UESB:

exercícios do atual mandatário e o primeiro exercício do próximo 

mandatário.

? Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: É de periodicidade anual, 

destinada a paramentar a forma e o conteúdo com que a lei orçamentária 

de cada exercício deve se apresentar, através do Plano Plurianual.

? Lei Orçamentária Anual – LOA: "Ao Poder Executivo cabe a 

consolidação do projeto de Lei Orçamentária Anual, composto de 

mensagem, texto da lei e demonstração da receita e despesa públicas, 

bem como do seu encaminhamento, até 30 de setembro de cada exercício, 

à Assembléia Legislativa para apreciação e aprovação" (BAHIA, 2008, 

p. 21).

    A LOA é o orçamento propriamente dito. Uma vez publicada, conforme 

as normas de execução orçamentária e de programação financeira para o 

determinado exercício, é criado o crédito orçamentário, possibilitando 

assim, o início da execução orçamentária.

A execução orçamentária e financeira ocorrem simultaneamente, ou seja, 

estão atreladas uma à outra. Não há execução orçamentária sem a parte 

financeira e vice-versa.

Pré-Empenho: É um pré-estágio. Consiste na reserva de dotação 

orçamentária para realização da despesa.
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Elaboração e revisão do 

Plano Plurianual – PPA

Elaboração e revisão de 

planos nacionais, 

regionais e setoriais

Elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias  - 

LDO

Discussão e aprovação da 

Lei Orçamentária Anual  - 

LOA

Execução orçamentária e 

financeira / Controle e 

avaliação da execução

Elaboração da Proposta 

Orçamentária Anual – 

PLOA
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São três os estágios de execução previstos na Lei n? 4320/64:

Sobre o Orçamento

Código da Classificação Institucional – UESB >

Categorias Programáticas:

Atividade:

 

- Empenho: É o registro da despesa. Consiste na garantia ao 

credor/fornecedor e no controle dos gastos da instituição. Na UESB, este 

procedimento é realizado na Assessoria de Planejamento – ASPLAN;

- Liquidação: Verificação do direito adquirido pelo credor, mediante 

documentos comprobatórios do respectivo crédito (certidões, notas 

fiscais, entrega de materiais ou prestação de serviços pelo credor, etc). 

Este estágio é realizado na Gerência Financeira – GEFIN;

- Pagamento: É o último estágio do processo. Aguarda-se inclusão da 

Ordem Bancária - OB pela Secretaria da Fazenda - SEFAZ, 

posteriormente a GEFIN autoriza e confirma a mesma. Aguarda-se, 

novamente, a SEFAZ gerar a OB, creditando-se numerário em conta 

bancária do credor.

Consiste na 

identificação do órgão responsável pelo gasto:   3.11.620, onde:

3 – Poder

11 – Secretaria / Órgão: Educação

620 – Unidade Orçamentária: UESB

 Instrumento de programação orçamentária para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 

realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 

 

necessário à manutenção da ação de Governo. Divide-se em:

ligada às atividades fins da UESB: Graduação, Pós-

Graduação, Vestibular, Assistência ao estudante universitário;

Conjunto de operações que se realizam de 

modo contínuo e se destinam à manutenção e ao funcionamento da 

Universidade, compreendendo as despesas com pessoal (salários, auxílios 

transporte e alimentação, etc) e outros custeios (despesas com água, luz, 

telefone, etc). 

Aquela que, compondo o Programa de Trabalho de 

diversos órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual, é 

identificada sob o mesmo código com a mesma finalidade. 

 Instrumento de programação orçamentária para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas 

no tempo, das quais resultam um produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação do Governo. Se subdivide em: Obras: construção, 

reforma, recuperação ou ampliação de prédios, etc.  Outros: Pesquisa, 

Extensão, Projetos específicos (TOPA, Universidade para Todos, Projovem 

Urbano, etc).

Contribuem diretamente para a formação ou 

aquisição de um bem de capital (gastos com manutenção, conservação de 

Atividade Finalística: 

Atividade de Manutenção: 

Atividade Comum: 

Projeto:

Classificação Econômica segundo a natureza de despesa

Categorias Econômicas: 

Despesas correntes: 
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