
CARTILHA SOBRE ORÇAMENTO DOMÉSTICO
 Estamos chegando ao final do ano, momento o qual paramos para refletir sobre o que fizemos 

durante todo este período, principalmente sobre o que fizemos com as nossas finanças. 

 Para o consumidor é imprescindível a reflexão, no caso de existirem dívidas vencidas ou parce-

ladas a vencer que comprometem em muito o orçamento doméstico.

 É importante colocarmos como prioridade o planejamento familiar financeiro. Neste momen-

to o consumidor consciente colocará em mente o que é prioridade e o que é necessidade, deixando 

sempre o desejo de comprar algo como última realização.

 Todo o início de ano, temos as cobranças prioritárias as quais todos são submetidos, por exem-

plo: pagamento de tributos, impostos e compra de material escolar. Estas despesas fazem parte do 

orçamento familiar e torna o mês de janeiro o mais pesado para o bolso do consumidor.

 Mas, não podemos esquecer que ainda teremos mais 11 meses para pagar as contas fixas e 

ainda nos preparar para os gastos extras. O importante é o planejamento financeiro para ter uma 

previsão do orçamento.

 O Procon de Rio das Ostras está preparado para auxiliar os consumidores e elaborou esta 

cartilha com as principais dicas e orientações para o consumidor se reorganizar e planejar para os 12 

meses do ano.

POR ONDE EU DEVO COMEÇAR?
1- É necessário saber quanto eu ganho.

2- Preciso saber quais são os meus gastos fixos mensais e identificar as prioridades, tais como: gastos 

com alimentos, água, energia, aluguel ou prestação do imóvel, impostos, gastos escolares, plano de 

saúde, medicamentos, vestuários, lazer etc...

3- Identificar todas as dívidas que se encontram vencidas.

4- É importante saber o meu estilo de vida para definir prioridades.

 O quanto eu ganho dará a real noção do que eu posso ou não fazer, ou do que posso ou não 

realizar. Ao colocar as minhas prioridades por escrito e também o quanto ganho mensalmente, terei a 

exata noção do que posso ou não comprar. Após saber o que é necessário pagar dentro das condições 

financeiras, poderá planejar as compras futuras e também os gastos com lazer.

 As dívidas vencidas somente deverão ser negociadas se as condições forem favoráveis e se 

puderem ser adequadas dentro do meu orçamento mensal, por isso é imprescindível identificar o meu 

ganho financeiro mensal e também os meus gastos prioritários. Nos casos em que a dívida que for 

negociada e adequada ao seu orçamento mensal, não deixe de pagá-las em dia para não pagar juros e 

assim comprometer desnecessariamente seu orçamento.

 Inclusive a dica é sempre pagar as contas prioritárias em dia para evitar a incidência de juros 

e ainda um endividamento maior para o mês seguinte.

DICAS IMPORTANTES PARA EVITAR O GASTO EXTRA:
1 - Verifique qual é o seu estilo de vida e identifique quais são os tipos de vestuário que uso, os lugares 

que frequento e como eu me alimento.

2 - Observe quais são os seus hábitos e costumes.

3 - Como me comporto financeiramente fora de casa, por exemplo: compra de objetos supérfluos (cigar-

ro, o cafezinho fora de casa, ir ao shopping, cinema, almoçar fora diariamente ou somente aos finais de 

semana com a família, comer lanches aos finais de semana, gastos com beleza, tudo isso soma aos seus 

gastos mensais).

4 - Saiba qual é a sua renda real total. Quanto ganha com salário, aluguel, pensão, rendimentos de 

poupança, aplicações, ações etc.

5 - Nunca compartilhe sua renda com pessoas que não sejam sua família ou amigos.

 O importante sempre é ter a consciência do quanto ganho e do quanto devo para então saber 

se posso ou não comprometer minha renda com prestação mensais longas, tais como: financiamentos 

de veículos, prestações no cartão de crédito e de compras em lojas de departamentos. Se possível for, 

guarde pelo menos 10% de sua renda mensal para suprir as necessidades emergenciais e não cair em 

desespero e se afundar em dívidas.
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