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QUEM SOMOS 

 

 

A Domina Concursos, especialista há 8 anos no desenvolvimento e 

comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem 

como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, 

agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no 

segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos 

públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já 

comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse 

número continua aumentando. 

 

MISSÃO 

 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas 

informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores 

práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e 

entendimento. 

 

VISÃO 

 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para 

Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

VALORES 

 

• Respeito ao talento humano 

• Foco no cliente 

• Integridade no relacionamento 

• Equipe comprometida 

• Evolução tecnológica permanente 

• Ambiente diferenciado 

• Responsabilidade social 



 
 

PROIBIDO CÓPIA 

 

 

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter 

os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link 

de download, Correios, etc… 

 
Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco 

de dados e repassadas para as autoridades responsáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos específicos 
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 

conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.” 

Nara Nubia Alencar 
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Orçamento Público 

Orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Na 
atualidade, o conceito está intimamente ligado à previsão das Receitas e à fixação das Despesas 
públicas. No Brasil, sua natureza jurídica é considerada como sendo de lei em sentido formal, 
apenas. Isso guarda relação com o caráter meramente autorizativo das despesas públicas ali 
previstas. O orçamento contém estimativa das receitas e autorização para realização de despesas da 
administração pública direta e indireta em um determinado exercício que, no Brasil, coincide com o 
ano civil. 

Origens 

O estudo do orçamento público retorna à década de 1920 nos Estados Unidos ou, mesmo 
anteriormente, só sendo possível devido à Revolução Industrial. A gestão empresarial deu enormes 
saltos de qualidade, propiciando o desenvolvimento de diversas técnicas de gestão e de elaboração 
do orçamento. Fayol, em sua obra "Administração Industrial e Geral", já defendia que as empresas 
eram conjuntas de funções (técnicas, comerciais, financeiras, segurança, contábeis e 
administrativas). 

Com o desenvolvimento do pensamento empresarial e acadêmico, que efetua o acompanhamento e 
controle da função administrativa estatal, era necessário estabelecer mecanismos que 
proporcionassem bases seguras para a condução das atividades empresariais. Neste contexto, 
surgiram as técnicas orçamentárias mais conhecidas: 

 Orçamento Tradicional; 

 Orçamento Base Zero; 

 Orçamento de Desempenho; 

 Orçamento-Programa; 

 Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento; 

 Sistema de Racionalização do Orçamento; 

Assim, o conceito de orçamento público varia, dependendo do "ângulo" pelo qual se observa, 
podendo adquirir definições variadas (TORRES, 2002). 

Influências Do Orçamento-Programa 

A partir da Lei nº. 4320/1964 e com o advento da Lei Complementar nº 101/2000, o orçamento 
ganhou mais "status" com a implementação do orçamento-programa, integrado aos sistemas 
de contabilidade pública. No direito administrativo brasileiro, o orçamento público é uma lei por meio 
da qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo, bem como outras unidades administrativas 
independentes -- como o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o próprio 
Poder Legislativo -- a executar determinada despesa pública, destinada a cobrir o custeio do Estado 
ou a seguir a política econômica do país. Essa lei é de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, que 
harmoniza as pretensões orçamentárias vindas dessas várias fontes, construindo uma única proposta 
de lei. Esse projeto de lei é submetido ao Poder Legislativo, que o discute, modifica, aprova e 
submete novamente ao Chefe do Executivo para sanção, como toda lei. 

Se a receita do ano for superior à estimada (estima-se pelo produto da arrecadação dos tributos de 
competência do ente em questão), o governo encaminha à casa legislativa um projeto de lei pedindo 
autorização para incorporar e executar o excesso de arrecadação (créditos adicionais). Se as 
despesas superarem as receitas, o governo fica impossibilitado de executar o orçamento em sua 
totalidade, sendo obrigado a cortar despesas. Isso pode ser formalizado em ato administrativo do 
Chefe do Executivo ou autoridade por esta delegada, mas também costuma ocorrer "informalmente", 
pela simples não liberação de verbas às unidades orçamentárias. 
 
O Sistema de Planejamento Integrado, conhecido como Processo de Planejamento-Orçamento, 
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baseia-se no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 o modelo de confecção do orçamento sofreu 
alterações com a introdução dos mecanismos supracitados. 

Orçamento Público No Brasil 

No Brasil a iniciativa das leis orçamentárias pertence à chefia do Poder Executivo e, portanto, é 
apresentado pela Presidência da República em âmbito federal, pelos Governadores em âmbito 
estadual e distrital e pelos Prefeitos em âmbito municipal. Em tese, as leis orçamentárias devem ser 
propostas e debatidas antes do próximo exercício financeiro, quando iniciarão a sua vigência. Não 
obstante, a prática política tem demonstrado que, muitas vezes, as leis orçamentárias são aprovadas 
já no ano de sua vigência.

 
 

Existem três tipos de leis orçamentárias, conforme dispõe o art. 165 da Constituição Federal: o Plano 
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Embora 
sejam três tipos de lei só há um orçamento, contido na Lei Orçamentária Anual. As duas demais leis 
têm como principal função orientar o planejamento dos gastos à longo prazo (PPA) e adequar metas 
fiscais e financeiras de curto prazo (LDO). A Lei orçamentária traz o orçamento em si, autorizando os 
gastos em atividades específicas. 

Plano Plurianual (PPA) 

É um plano de médio prazo (quatro anos), por meio do qual se procura ordenar as ações do governo 
que levem a atingir objetivos estratégicos e metas quantitativas fixados para o período de quatro 
anos, tanto no federal como nos governos estaduais e municipais. 

Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem 
prévia inclusão no plano plurianual, sob pena de crime de responsabilidade. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

Norteia a elaboração do orçamento anual de forma a adequá-lo às diretrizes e objetivos estabelecidos 
no Plano Plurianual, restrito ao ano a que se refere. Define as metas em termos de programas. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece parâmetros para a aplicação do recurso 
orçamentário anual, por meio do Plano Plurianual (PPA), para garantir o objetivo-fim, sem prejudicar o 
controle do Tesouro Nacional. O PPA compreenderá três exercícios do atual mandatário e o primeiro 
exercício do próximo. Da mesma forma, irá procurar nortear o comportamento da Receita, bem como 
especificar - em detalhamentos setoriais, indicadores e ações - os gastos da Despesa no mesmo 
período. 

Lei Orçamentária Anual (LOA) 

É o orçamento propriamente dito. O Orçamento Geral da União (OGU) é composto pelo Orçamento 
Fiscal, o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais Federais e o Orçamento da Seguridade 
Social. 

a) Orçamento Fiscal: refere-se aos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e órgãos de 

administração pública direta e indireta. 

b) Orçamento de Investimento das Empresas Estatais Federais: empresas em que o Estado 

detém a maioria do capital social com direito a voto. 

c) Orçamento da Seguridade Social: entidades a ela vinculadas, fundos e fundações mantidas pelo 

poder público. 

Cabe a toda unidade da Administração Pública definir as prioridades de gasto, com algumas 
limitações (constitucionais ou legais). A Constituição Federal de 1988 preceitua que a iniciativa das 
leis do PPA, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento cabe ao Executivo. Assim, os demais 
Poderes encaminham suas propostas orçamentárias que são consolidadas pelo Executivo que, por 
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sua vez, encaminha o Projeto de Lei ao Legislativo para emendas e aprovação. Nem sempre o 
orçamento é cumprido à risca, devido a diversos fatores, como arrecadação, pressões políticas 
(conflitos de interesse), calamidades naturais e comoções internas. Os círculos políticos costumam 
dizer, pejorativamente, que o orçamento é uma "peça de ficção", isso é um sofisma, já que muitas 
vezes as receitas públicas disponíveis podem estar vinculadas constitucional ou legalmente. Segundo 
estudos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), perto de 93% do orçamento 
da União está vinculado a algum programa ou diretriz. Dessa forma, a parcela de despesas 
discricionárias é bem reduzida. 

Princípios Orçamentários 

Os princípios orçamentários são os seguintes: 

 Princípio da universalidade: a Lei orçamentária anual deve trazer em peça única a previsão de 
todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta, 
relativamente aos três Poderes e, ainda, da seguridade social. 

 Princípio da exclusividade: é proibido incluir dispositivo na lei orçamentária que contenha matéria 

estranha ao seu objeto, conforme art. 165, § 8°, da Constituição brasileira. 

 Princípio da unidade: numa única lei devem ser previstas todas as receitas e gastos dos três 
Poderes da União, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta, existindo 
previsão para o orçamento de investimento nas empresas estatais federais e, ainda, o orçamento da 
seguridade social. 

 Princípio da periodicidade ou Anualidade: para cada ano deve existir uma lei orçamentária (art. 

165, III, da Constituição brasileira). 

 Princípio da não afetação ou não vinculação: é um princípio destinado apenas aos impostos, que 
diz que é proibida a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo algumas 
exceções legalmente previstas (art. 167, IV, da Constituição Federal). 

 Princípio do equilíbrio: princípio contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, em que os gastos são 

condicionados à arrecadação. 

 Princípio da transparência: contido no art. 165, § 6°, da Constituição Federal de 1988. 

 Princípio da publicidade: contido em vários dispositivos da Carta Magna brasileira. 

 Princípio da quantificação dos créditos orçamentários: refere-se à proibição da concessão e 
utilização de créditos ilimitados.

 
 

Orçamento público em Portugal 

Em Portugal é apresentado pelo Governo à Assembleia da República, sob a forma de Proposta de 
Lei, até 15 de outubro de cada ano. A apresentação do Orçamento de Estado é acompanhada pela 
Proposta de Lei das Grandes Opções do Plano. O debate destas iniciativas está sujeito a um 
processo legislativo especial. 

O Documento 

Orçamento de Estado: documento que prevê e autoriza as receitas e as despesas a efetuar 
pelo Estado no ano seguinte. 

 elaborado pelo Ministério das Finanças 

 aprovado pelo Governo 

 apresentado à Assembleia da República para discussão e aprovação final 

No Orçamento Existem 3 Elementos: 
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 económico (previsão da atividade financeira) 

 político (autorização para a realização dessa atividade) 

 jurídico (controlo legislativo dos poderes das administrações públicas no domínio financeiro) 

Funções Do Orçamento De Estado: 

 adaptação das despesas às receitas 

 limitação das despesas 

 exposição do plano financeiro do Estado 

Permite: 

 gestão eficiente e racional dos dinheiros públicos 

 definição de políticas financeiras, económicas e sociais 

Despesas Públicas 

 Despesas de Capital: são aquelas que são feitas na aquisição de bens duradouros que 
potencializam o aumento da capacidade produtiva do país. Realizam- se ao longo de um ano, mas os 
seus efeitos perduram nos anos seguintes (Investimentos: estradas, pontes etc.; reembolsos de 
empréstimos) 

 Despesas Correntes: são aquelas que têm de ser efetuadas para garantir o funcionamento normal 
da administração pública (salários da função pública, canetas, papel, transferências sociais) 

Receitas Públicas 

 Correntes: 

 Receitas Tributárias ou Coativas: fixadas através da Lei, tendo os particulares de se submeter às 
condições impostas (IVA, taxa sobre consumo de tabaco ISP) 

 De Capital: 

 Receitas Patrimoniais ou Voluntárias: correspondentes ao valor da venda pelo Estado aos 
particulares de uma parcela do seu património, sendo os preços fixados contratualmente 

 Receitas Creditícias: resultantes da contração de empréstimos 

 Privatizações: resultantes da venda de empresas (ou partes de empresas) estatais 

O Imposto É Uma Prestação: 

 coactiva: todos os cidadãos previstos na lei estão sujeitos ao seu pagamento 

 pecuniária: prestação em dinheiro 

 unilateral: o particular que paga o imposto não recebe diretamente nada em troca 

 estabelecida por lei 

 sem carácter de sanção: sem multas 

Impostos Diretos: incidem sobre as fontes de rendimento e da riqueza (IRS, IRC etc..) 
Impostos Indiretos: incidem sobre a utilização do rendimento das famílias e das empresas (IVA, ISP, 
imposto sobre consumo de álcool etc.) 
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Dívida Pública: montante acumulado dos empréstimos contraídos pelo Estado para cobrir défices de 
cada ano 

 Dívida Pública Fundada: para fazer face ao desequilíbrio entre receitas e despesas correntes, só é 
amortizada nos anos seguintes. 

 Dívida Pública Flutuante: para fazer face a desequilíbrios momentâneos de tesouraria, é amortizada 
até ao fim do exercício do ano corrente. 

Critérios De Convergência Orçamental: 

 Défice Orçamental inferior a 3% do PIBpm 

 Dívida Pública inferior a 60% do PIBpm 

Políticas Económicas, Visam: 

 promover o desenvolvimento económico 

 proporcionar a criação de emprego 

 garantir a estabilidade dos preços 

 assegurar o equilíbrio das contas externas 

Políticas Económicas Estruturais: aplicadas a longo prazo 
Políticas Económicas Conjunturais: aplicadas a curto prazo 

Política Orçamental: 

 Políticas Fiscais: criação de impostos (IVA, IRS etc.) 

 Políticas Redistributivas: com o objetivo de diminuir as desigualdades da distribuição dos 
rendimentos 

Política Orçamental 

É a utilização deliberada das receitas para alcançar objetivos específicos. A política orçamental 
consiste na utilização deliberada das receita e despesa do Estado para alcançar objetivos de política 
económica. 

Instrumentos De Política Orçamental 

O governo utiliza a política orçamental para influenciar direta e indiretamente a procura agregada.
 
 

As rubricas orçamentais dividem em dois grupos, são eles: 

 Consumo público: efeito direto na procura agregada. 

 Elementos do sistema fiscal e redistributivo: efeito indireto na procura agregada. 

Consumo público 

O consumo público compreende o conjunto de despesas que o Estado faz em troca de um bem, ou 
de um serviço. 

Os principais componentes do consumo público são: 

 Remunerações dos funcionários públicos; 

 Aquisições de bens e serviços, indispensáveis ao funcionamento dos organismos públicos; 

 Investimentos públicos; 
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 Juros da dívida pública. 

Elementos Do Sistema Fiscal E Redistributivo 

Os elementos do sistema fiscal e redistributivo são os impostos (T) e as transferências sem 
contrapartida para o sector privado (Z), onde se incluem os vários subsídios a empresas e 
particulares e as várias pensões no âmbito da segurança social. 
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REFERÊNCIAS 

 

 

Os links citados abaixo servem apenas como referência. Nos termos da lei 

brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais; Os esquemas, planos ou regras para realizar atos 

mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos 

de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 

demais atos oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, 

agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento 

industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 

Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 

muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material 

é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 

prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 

parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 

como efetuar devolução do material. 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por  isso todo 

conteúdo é revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 



WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR
 contato@dominaconcursos.com.br

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 
Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ SC – 

Brasil/ CEP 88801-520

WhatsApp (48) 9.9695-9070
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