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RECEITA, DESPESA e ESTÁGIOS 

 
 

1. RECEITA PÚBLICA 
 
O Direito Financeiro é o ramo do Direito Público que disciplina a atividade financeira do estado. Dentro dele temos o 
estudo de: 

1. Receita pública (obtenção de recursos) 
2. Crédito público (criação de recursos) 
3. Orçamento público (gestão de recursos) → AFO 
5. Despesa pública (dispêndio de recursos). 

 
 
AFO é a disciplina que estuda a atividade financeira do estado e sua aplicação na Administração Pública, bem como os 
atos que potencialmente poderão afetar o patrimônio do Estado. 
- O estudo de AFO visa assegurar a execução das funções do Estado, contribuindo para aprimorar o planejamento, a 
organização, a direção, o controle e a tomada de decisões dos gestores públicos em cada uma dessas fases. 
 
Orçamento Público: É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza, por certo período de tempo, 
a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política 
econômica ou geral do País, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. 
- Através dele os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como 
distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou força política. 
 
Receita Pública em Sentido Amplo (ou Ingresso Público): São todas as entradas ou ingressos de bens ou direitos a 
qualquer título, em certo período de tempo, que o Estado utiliza para financiar seus gastos (podendo ou não se incorporar 
ao seu patrimônio e independente de haver contrapartida no passivo). 
Ex: Receitas tributárias, operações de crédito, ARO, cauções etc. 
 
Receita Pública em Sentido Estrito: São todas as entradas ou ingressos de bens ou direitos, em certo período de tempo, 
que se incorporam ao patrimônio público sem compromisso de devolução posterior. 
Ex: Alienação de bens, receita de contribuições, receitas industriais etc. 
 
 
Classificação das Receitas Públicas: 
- Está prevista no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
- Está prevista no Manual Técnico de Orçamento (MTO) 
 
 
1. CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA (POR CATEGORIAS): Esta classificação procura refletir o fato 
gerador que ocasionou o ingresso dos recursos aos cofres públicos. Ou seja, esta classificação busca a melhor 
identificação da origem do recurso segundo seu fato gerador.  
 
à ANTES DE 2016 ESTA ERA A CLASSIFICAÇÃO: O esquema inicial de classificação foi desdobrado em níveis, que 
formam o código identificador da natureza de receita: 
1.º Nível (X): Categoria Econômica 
2.º Nível (Y): Origem 
3.º Nível (Z): Espécie 
4.º Nível (W): Rubrica 
5.º Nível (TT): Alínea 
6.º Nível (KK): Subalínea 
7.º Nível: Detalhamento Facultativo 
 
 
à EM 2016 HOUVE UMA ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 
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1.º Nível (X): Categoria Econômica 
1) Receita Corrente: São receitas oriundas do poder impositivo do Estado. 
  
2) Receita de Capital: São as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da 
conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e, ainda, o superávit do orçamento corrente. 
- Em geral, são representadas por mutações patrimoniais que nada acrescentam ao patrimônio público, só ocorrendo uma 
troca de elementos patrimoniais, isto é, um aumento no sistema financeiro (entrada de recursos financeiros) e uma baixa 
no sistema patrimonial (saída do patrimônio em troca de recursos financeiros). 
Ex: Receita proveniente da alienação de imóvel da União 
 
GRAVE: O superávit do orçamento corrente é Receita de Capital, porém não é Receita Orçamentária. 
 
Receitas Intra-orçamentárias: São receitas oriundas de operações realizadas entre órgãos e demais entidades da 
Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social de uma mesma esfera de governo. 
- Não inclui o Orçamento de Investimento das Estatais. 
- Não é uma terceira classificação, mas sim especificação das categorias corrente e de capital, a fim de possibilitar a 
identificação das respectivas operações intra-orçamentárias e, dessa forma, evitar a dupla contagem de tais receitas. 
- Têm a finalidade de discriminar as receitas referentes às operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, 
empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social. 
 
 
2.º Nível (Y): Origem: É a subdivisão da Categoria Econômica que tem por objetivo identificar a origem das receitas no 
momento em que estas ingressam no patrimônio público. 

TriConPAIS X OpAliAmo 
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RECEITAS CORRENTES: 
1. Receita Tributária: É a fonte (recursos financeiros) para que o Estado possa custear suas atividades 
Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio 
de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades. → Definição da lei 4.320/64 
 
 

 
 
 
 
 
GRAVE:  
 
 
 
 
 
 
2. Receita de Contribuições: Correspondem ao ingresso proveniente de Contribuições Sociais, CIDE, COSIP, como 
instrumento de intervenção nas respectivas áreas. 
GRAVE: As Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas se caracterizam por atender a 
determinadas categorias profissionais ou econômicas, vinculando sua arrecadação às entidades que as instituíram. Não 
transitam pelo orçamento da União. São destinadas ao custeio das organizações de interesse de grupos profissionais.  
 
3. Receita Patrimonial: É o ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente, de aplicações 
de disponibilidades em operações de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. 
Ex: Arrendamento de terreno da União, aluguéis, foros, laudêmios, taxas de ocupação de imóveis, Participações, 
Dividendos recebidos de SEM, Receitas Imobiliárias, Rendimentos de Aplicação Financeira (Ex: OUROCAP), Receita da 
Concessão de Serviços. 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO CONTRATO DE ENFITÊUSE 
Locador e Locatário Senhorio Direto e Enfiteuta 
Locatário paga ALUGUEL Enfiteuta paga FORO (Pensão Anual) 
Prazo é DETERMINADO Prazo é PERPÉTUO 

8. 
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Hoje em dia se faz esse contrato Hoje em dia NÃO se faz mais esse contrato 

Locatário não pode alienar direitos que 
exerce sob a propriedade Enfitêuta pode alienar  Domínio Útil do imóvel 

Locatário não pode vender a propriedade 
Quando o Enfiteuta vende a propriedade, paga ao 
Senhorio Direto o LAUDÊMIO 

 
 
4. Receita Agropecuária: É o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou 
animal. Incluem-se nessa classificação as receitas advindas da exploração da agricultura (cultivo do solo), da pecuária 
(criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte) e das atividades de beneficiamento ou 
transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos. 
 
5. Receita Industrial: É o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de 
construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas como tal pelo IBGE. 
 
6. Receita de Serviços: É o ingresso proveniente da prestação de serviços de transporte, saúde, comunicação, portuário, 
armazenagem, de inspeção e fiscalização, processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos inerentes à 
atividade da entidade e outros serviços. 
Cuidado! Como já foi visto, a "Receita da Concessão de Serviços" é Receita Patrimonial. 
 
7. Transferências Correntes: É o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referente a recursos pertencentes 
ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou 
mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas correntes. 
 
8. Outras Receitas Correntes: São os ingressos correntes provenientes de outras origens não classificáveis nas 
anteriores. 
Ex: Recebimento de dívida ativa, multas em geral, restituições etc. 
Atenção! A Multa de um tributo, bem como o Juros de Mora, se encontram aqui, dentro da classificação de "Outras 
Receitas Correntes". 
 
RECEITAS DE CAPITAL: 
1. Operações de Crédito: São os ingressos provenientes da colocação de títulos públicos ou da contratação de 
empréstimos e financiamentos internos ou externos obtidos junto a entidades estatais ou privadas. 
Ex: Empréstimos Compulsórios 
 
2. Alienação de Bens: É o ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente. 
Ex: Privatizações, venda de um prédio público 
 
3. Amortização de Empréstimos: É o ingresso referente ao recebimento de parcelas de empréstimos ou financiamentos 
concedidos em títulos ou contratos, ou seja, representam o retorno dos recursos anteriormente emprestados pelo poder 
público. 
 
4. Transferências de Capital: É o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referente a recursos pertencentes 
ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou 
mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas de capital. 
Ex: Transferências para a aquisição de equipamentos hospitalares, construção de hospitais. 
 
5. Outras Receitas de Capital: São os ingressos de capital provenientes de outras origens não classificáveis nas 
anteriores. 
Ex: Integralização de capital de empresas estatais, resultado positivo do BACEN e remuneração das disponibilidades do 
tesouro, Superávit do Orçamento. 
 
BIZU! Grave que o que interessa para diferenciar Transferência Corrente X Transferência de Capital é a aplicação da 
receita, e não a sua procedência. 
● Se a Receita for aplicada em Despesas de Capital → Transferência de Capital 
● Se a Receita for aplicada em Despesas Correntes → Transferências Correntes  
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2. CLASSIFICAÇÃO POR FONTES (OU POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS): Esta classificação (diferentemente da 
anterior que buscava classificar a receita de acordo com o seu FG), tenta classificar a receita conforme a destinação legal 
dos recursos arrecadados. 
- Por meio desta classificação, é possível o atendimento dos seguintes dispositivos da LRF: 
 ● Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao 
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso (art. 8º LRF); 
 ● A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou 
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada (art. 50 LRF). 
 
- Esta classificação consiste em um código de 3 três dígitos, sendo que o 1º indica o grupo de fontes de recursos, e o 2º e 
3º, a especificação das fontes de recursos. 
 
 
1º Dígito: Indica que o Grupo de Fontes de Recursos pode ser: 
1) Recursos do Tesouro: São aqueles geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo, que detém a responsabilidade 
e o controle sobre as disponibilidades financeiras. 
- Essa gestão centralizada se dá, normalmente, por meio do Órgão Central de Programação Financeira, a que administra 
o fluxo de caixa, fazendo liberações aos órgãos e entidades, de acordo com a programação financeira e com base nas 
disponibilidades e nos objetivos estratégicos do Governo. 
 
2) Recursos de Outras Fontes: São aqueles arrecadados e controlados de forma descentralizada e cuja disponibilidade 
está sob a responsabilidade desses órgãos e entidades, mesmo nos casos em que dependam de autorização do Órgão 
Central de Programação Financeira para dispor desses valores. 
- De forma geral, esses recursos têm origem no esforço próprio das entidades, seja pelo fornecimento de bens, prestação 
de serviços ou exploração econômica do patrimônio próprio. 
 
3) Recursos Condicionados: São aqueles incluídos na previsão da receita orçamentária, mas que dependem da 
aprovação de alterações na legislação para a integralização dos recursos. 
- Quando confirmadas tais proposições, os recursos são remanejados para as destinações adequadas e definitivas. 

 
 
 
BIZU: Exercício Corrente e Exercícios Anteriores: Corresponde à segregação entre recursos arrecadados no exercício 
corrente daqueles arrecadados em exercícios anteriores, informação importante, uma vez que os recursos vinculados 
deverão ser aplicados no objeto para o qual foram reservados, ainda que em exercício subsequente ao ingresso. 
 
GRAVE: Esta classificação é muito boa, afinal já sabemos que toda Despesa tem a sua Receita identificada, então com 
esta classificação fica fácil esquematizar cada Despesa com as suas Receitas (mesmo que não sejam vinculadas). É por 
isso que é uma classificação tanto de Receita como de Despesa. 
 
 
Destinação de Recursos é o processo no qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, desde a 
previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos. Pode ser: 
 1) Destinação Vinculada: É o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento 
às finalidades específicas estabelecidas pela norma. 
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 - Ou é pautada em mandamentos legais que regulamentam a aplicação de recursos, ou é derivada de convênios 
e contratos de empréstimos e financiamentos, cujos recursos são obtidos com finalidade específica. 
 2) Destinação Ordinária: É o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento 
às finalidades específicas estabelecidas pela norma. 
 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA POR IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO 
 
Receita Primária: É classificada aqui quando seu valor é incluído na apuração do resultado primário. 
Ex: tributos, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. 
 
 
Receita Financeira (ou Não Primária): São aquelas receitas que não são consideradas na apuração do resultado 
primário. 
Ex: Receitas derivadas de aplicações no mercado financeiro ou da rolagem e emissão de títulos públicos.  
Receitas provenientes de privatizações 
Receitas oriundas de operações de crédito. 
 
Classificações Doutrinárias das Receitas: 
I - Pela Forma de Ingresso (ou Natureza) 
 1) Receita Orçamentária (ou Ingresso Orçamentário): São entradas de recursos, durante determinado 
exercício orçamentário, que o Estado utiliza para financiar seus gastos, transitando pelo patrimônio do Poder Público. 
 - Pode ser considerada orçamentária mesmo se não estiver incluída na LOA. 
 Ex: Todas as Receitas Correntes e Receitas de Capital, Operações de Créditos, Receita Decorrente da 
Prestação de Serviços, ainda que não prevista na LOA. 
 
GRAVE: "Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive 
as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento". 
 
GRAVE2: "A Receita Pública Orçamentária classifica-se nas categorias econômicas denominadas receitas correntes e 
receitas de capital". 
 
 2) Receita Extraorçamentária: Não integram o orçamento público e constituem passivos exigíveis do ente, de tal 
forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa, afinal têm caráter TEMPORÁRIO. 
- Terá que ser restituída em uma época própria 
- Somam-se às disponibilidades financeiras do Tesouro, porém têm em contrapartida um passível exigível que será 
resgatado quando da realização da correspondente despesa extraorçamentária. 
 Ex: Depósito em caução (Recebimento de Depósito - garantia contratual recebida em dinheiro), antecipação de 
receitas orçamentárias (ARO), consignações diversas, cancelamento de restos a pagar, emissão de moeda e outras 
entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. 
 
Cuidado! Esta classificação também existe para as DESPESAS, porém não é uma classificação apenas doutrinária (ela 
será legal), além disso, para as Despesas, serão duas classificações diferentes quando falarmos em "Pela Forma de 
Ingresso", e outra classificação "Pela Natureza". Já para as RECEITAS acabamos de ver que o nome é igual para as 
duas classificações. 
 
GRAVE1: Operações de Crédito X Operações de Crédito por ARO 
Operações de Crédito → São Receitas Orçamentárias 
Operações de Crédito por ARO → São Receitas Extraorçamentárias 
 
 
GRAVE2: Uma Receita Extraorçamentária pode se tornar Receita Orçamentária 
Ex: Pode ser exigido de um licitante um depósito em caução para a participação em uma licitação. O depósito em caução 
é uma Receita Extraorçamentária do órgão (sujeita à devolução). Se o licitante der um lance vencedor e não honrá-lo no 
prazo previsto, perderá a caução em favor do Erário, que a incorporará como receita orçamentária. 
 
 
II - Pela Coercitividade (ou Procedência) 
 1) Originárias: Correspondem àquelas que provêm do próprio patrimônio do Estado, ou seja, são resultantes da 
venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e valores. 
-  São também chamadas de Receitas de Economia Privada ou Receitas de Direito Privado.  
Ex: Estacionamento na rua, Galpão do Estado sendo alugado. 
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 2) Derivadas: Correspondem àquelas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva. 
 - No nosso ordenamento jurídico se caracterizam pela exigência do Estado para que o particular entregue de forma 
compulsória uma determinada quantia na forma de tributos, de contribuições ou de multas. 
 - Denominadas também de Receitas de Economia Pública ou Receitas de Direito Público. 
Ex: Receitas Tributárias, de Contribuição, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços 
 
III - Pelo Poder de Tributar: Classifica as receitas de acordo com o poder de tributar que compete a cada ente da 
Federação, considerando e distribuindo as receitas obtidas como pertencentes aos respectivos entes. 
Ex: Receita Federal, Receita Estadual, Receita Distrital, e Receita Municipal. 
 
IV - Pela Afetação Patrimonial 
 1) Efetivas: Contribuem para o aumento do PL, sem correspondência no passivo. 
- São efetivas todas as Receitas Correntes, com exceção do recebimento de dívida ativa, que representa fato 
permutativo e, assim, é não efetiva. 
  
 2) Não Efetivas (ou Por Mutação Patrimonial): Nada acrescentam ao PL público, pois se referem às entradas 
ou alterações compensatórias nos elementos que o compõem.  
- São não efetivas todas as Receitas de Capital, com exceção do recebimento de transferências de capital, que causa 
acréscimo patrimonial e, assim, é efetiva. 
 Ex: Obtenção de um empréstimo de longo prazo 
 
V - Pela Regularidade 
 1) Ordinárias: Compostas por ingressos permanentes e estáveis, com arrecadação regular em cada exercício 
financeiro.  
Ex: A maioria dos tributos: IR, ICMS, IPVA, IPTU etc. 
 
 2) Extraordinárias: Não integram sempre o orçamento. São ingressos de caráter não continuado, eventual, 
inconstante, imprevisível. 
Ex: Receitas provenientes de guerras, doações, indenizações em favor do Estado etc. 
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RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 

CLASSIFICAÇÃO: EXEMPLOS: CLASSIFICAÇÃO: EXEMPLOS: 

1) Receita Tributária 

1. Impostos 
2. Taxas 
3. Contribuições de Melhoria 1) Operações de Crédito 

1. Títulos 
2. Empréstimos Compulsórios 
Cuidado! As "Operações de Crédito 
por ARO", são classificadas em 
Receitas Extraorçamentárias. 

2) Receita de 
Contribuição 

1. Contribuições Sociais 
2. CIDE 
3. COSIP 
4. Outras contribuições 
Cuidado! Não entra Contribuição das 
Categorias Profissionais e Econômicas 

2) Alienação de Bens 

1. Privatizações 
2. Vendas 

3) Receita Patrimonial 

1. Foro 
2. Laudêmio 
3. Aluguel 
4. Participações 
5. Taxas de Ocupação 
6. Dividendos recebidos de SEM 
7. Rendimentos de Aplicação Financeira (Ex: 
OUROCAP) → É a mesma coisa que 
Remuneração de Depósito Bancário 
8. Receita de Concessão de Serviços 

3) Amortização de Empréstimos 

 

4) Receita 
Agropecuária 

Exploração de Atividades Econômicas 

4) Transferência de Capital 

Para ser classificado aqui, tem que 
ser aplicado em uma Despesa de 
Capital. Ou seja, a classificação é 
pela sua aplicação (destino) e não 
pelo FG. 
Ex: Transferências para a aquisição 
de equipamentos hospitalares, 
construção de hospitais. 
 

5) Receita Industrial 5) Outras Receitas de Capital 

1. Integralização de capital de 
empresas estatais 
2. Resultado positivo do BACEN 
3. Remuneração das 
disponibilidades do tesouro 
4. Superávit do Orçamento 

6) Receita de Serviços 
 

7) Transferências 
Correntes 

Para ser classificado aqui, tem que ser aplicado 
em uma Despesa Corrente. Ou seja, a 
classificação é pela sua aplicação (destino) e 
não pelo FG. 
Ex: Cota parte do Fundo de Participação 

8) Outras Receitas 
Correntes 

1. Multas de Tributos 
2. Juros de Mora 
3. Restituição 
4. Dívida Ativa 
5. Indenização 
6. Dívida Ativa Tributária 
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2. DESPESA PÚBLICA 
Despesa Pública:  É a “aplicação de certa quantia em dinheiro, por parte da autoridade ou agente público competente, 
dentro de uma autorização legislativa, para execução de um fim a cargo do governo". 
- É fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação 
líquida patrimonial. 

 
 
 
 
O Estágio da Técnica Adotada para classificar as Despesas, pode se enquadrar em algum dos 3 níveis abaixo: 
1) Orçamento Unidimensional (ou Tradicional ou Clássico): Quando há apenas informações de elementos de despesa 
(ou objeto de gasto). 
2) Orçamento Bidimensional (ou de Desempenho ou Funcional): Além dos elementos de despesa (ou objeto de gasto), 
tem a explicitação do programa de trabalho onde serão gastos os recursos. 
3) Orçamento Tridimensional (ou Orçamento-Programa): Agrega ao bidimensional o objetivo da ação governamental 
(ou seja, para que serão gastos os recursos?) 
 
Classificação das Despesas Públicas: 
- Está prevista no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
- Está prevista no Manual Técnico de Orçamento (MTO) 
 
 
1. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FORMA DE INGRESSO: 
1) Orçamentárias: São as despesas fixadas nas leis orçamentárias ou nas de créditos adicionais, instituídas em bases 
legais. Assim, dependem de autorização legislativa. Obedecem aos estágios da despesa: Fixação, Empenho, Liquidação 
e Pagamento. (FELP)  
Ex: Construção de prédios públicos, manutenção de rodovias, pagamento de servidores etc. 
 
2) Extraorçamentárias: São as despesas não consignadas no orçamento ou nas leis de créditos adicionais. 
Correspondem à devolução de recursos transitórios que foram obtidos como receitas extraorçamentárias, ou seja, 
pertencem a terceiros e não aos órgãos públicos. 
Ex: Restituições de cauções (Devolução do Depósito − devolução da garantia contratual em dinheiro), os pagamentos de 
restos a pagar, o resgate de operações por antecipação de receita orçamentária (ARO), Débitos de Tesouraria, 
Consignação em Folha de Pagamento. 
 
 
2. CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA (POR CATEGORIAS): Esta classificação estabelece que os itens 
da discriminação da despesa serão identificados por números de código decimal. O esquema inicial de classificação foi 
desdobrado em níveis, que formam o código identificador da natureza de despesa: 
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(i) pessoal; 
(ii) benefícios previdenciários; 
(iii) vinculações legais e constitucionais; 
(iv) juros da dívida pública. 

 
 

1.º Nível: Categoria Econômica 
2.º Nível: Grupo de Natureza de Despesa 
3º e 4.º Nível: Modalidade de Aplicação 
5º e 6.º Nível: Elemento de Despesa 
7.º e 8º Nível: Desdobramento Facultativo 
 
GRAVE: Na LOA, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo até o 4º nível (Modalidade de 
Aplicação). 
 
1.º Nível: Categoria Econômica 
 
Despesas Orçamentárias Correntes (Código 3): São todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a 
formação ou aquisição de um bem de capital. 
 
Despesas Orçamentárias de Capital (Código 4): São todas as despesas que contribuem, diretamente, para a formação 
ou aquisição de um bem de capital. 
 
 
Outras Despesas Correntes e de Capital (OCC): É um jeito de se enxergar a parcela do gasto mais propensa à 
discricionariedade das autoridades, pelo fato de não ter o grau de rigidez dos quatro itens abaixo mencionados. 
- Não se trata de uma nova classificação, e sim de um “retrato” diferente, porém importante, para a análise das Contas 
Públicas. 
OCC = Gastos da União -  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.º Nível : Grupo de Natureza da Despesa (GND): É um agregador de elementos de despesa com as mesmas 
características quanto ao objeto de gasto. 
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DESPESAS CORRENTES: 
1 - Pessoal e Encargos Sociais: Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos 
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, 
tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais 
e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
 
2 - Juros e Encargos da Dívida: Despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de 
crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. 
 
3 - Outras Despesas Correntes: Despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, 
subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “despesas 
correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. 
 
 
DESPESAS DE CAPITAL: 
1 - Investimentos: Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com 
a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas (obras), e com a aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente. 
 
2 - Inversões Financeiras: Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; 
aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a 
operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras 
despesas classificáveis neste grupo. 
 
3 - Amortização da Dívida: Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou 
cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 
 
 
GRAVE: A grande diferença entre Investimentos e Inversões Financeiras, é que o Investimento agrega valor ao PIB, já 
a Inversão Financeira não agrega nada ao PIB. 
Ex: A aquisição de um prédio já pronto para a instalação de um serviço público é inversão financeira, pois se mudou a 
estrutura de propriedade do bem, mas não a composição do PIB.  
Já a construção de um novo edifício é um investimento, pois, além de gerar serviços, provoca incremento no PIB. 
 
Cuidado! As RESERVAS não são classificadas como Despesas Correntes nem como Despesas de Capital. 
- As Reserva do RPPS e Reserva de Contingência não são passíveis de execução. Elas servem de fonte para abertura 
de créditos adicionais, mediante os quais se dará efetivamente a despesa que será classificada nos respectivos grupos. 
 
Reserva do RPPS: São os ingressos previstos que ultrapassam as despesas orçamentárias fixadas em um determinado 
exercício constituindo o superávit orçamentário inicial, destinado a garantir desembolsos futuros do RPPS, do ente 
respectivo. 
- Esse superávit orçamentário representará a fração de ingressos que serão recebidos sem a expectativa de execução de 
despesa orçamentária no exercício e constituirá a reserva orçamentária para suportar déficits futuros, em que as receitas 
orçamentárias previstas serão menores que as despesas orçamentárias. 
 
Reserva de Contingência: É o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes (dívidas cuja 
existência dependa de fatores imprevisíveis, como os processos judiciais em curso e dívidas em processo de 
reconhecimento) e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos. 
3.º e 4º Nível: Modalidade de Aplicação: É uma informação gerencial que objetiva principalmente, eliminar a dupla 
contagem dos recursos transferidos ou descentralizados, afinal é neste nível que diz para onde os recursos vão a fim de 
serem usados. 
 
- Cada número é um código que indica para onde está indo um determinado valor a fim de que possa virar despesa. Veja: 
20 Transferências à União. 
22 Execução orçamentária delegada à União. 
30 Transferências a estados e ao DF. 
31 Transferências a estados e ao DF– Fundo a Fundo. 
32 Execução orçamentária delegada a estados e ao DF 
35 Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao DF à conta de recursos de que tratam a LC 141. 
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36 Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao DF à conta de recursos de que trata o a LC 141. 
40 Transferências a municípios. 
41 Transferências a municípios Fundo a Fundo. 
42 Execução orçamentária delegada a municípios. 
45 Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata a LC 141. 
46 Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata a LC 141. 
50 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. 
60 Transferências a instituições privadas com fins lucrativos. 
70 Transferências a instituições multigovernamentais. 
71 Transferências a consórcios públicos. 
72 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos. 
73 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata a LC 141. 
74 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata a LC 141. 
75 Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata a LC 141. 
76 Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata a LC 141. 
80 Transferências ao exterior. 
90 Aplicações diretas. → É a MAIS UTILIZADA. É a aplicação direta do recurso público pelo próprio ente “dono da 
despesa”.  
91 Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social. 
93 Aplicação Direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social com consórcio público do qual o ente participe. 
94 Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe. 
95 Aplicação Direta à conta de recursos de que trata a LC 141. 
96 Aplicação Direta à conta de recursos de que trata a LC 141. 
99 A definir. 
 
GRAVE: Esta camada (Modalidade de Aplicação) é a camada mais ESTRATÉGICA de todas, afinal ela elimina a dupla 
contagem, e ainda é ela quem indica se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira (inclusive a 
decorrente de descentralização orçamentária para outros níveis de Governo, seus órgãos ou entidades), ou diretamente 
para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito 
orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo. 
 
 
5.º e 6º Nível: Elemento de Despesa: Tem por finalidade identificar os objetos de gasto. 
- Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial 163, de 2001. 
Ex: 
11 – Vencimentos e Vantagens fixas − Pessoal Civil; 
39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ex: Energia Elétrica) 
61 – Aquisição de imóveis;  
91 – Sentenças Judiciais 
 
Elementos que mais se destacam: 
41 - Contribuições: Despesas orçamentárias para as quais não correspondam contraprestação direta em bens e serviços 
e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras 
entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente. 
 
42 - Auxílios: Despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversões financeiras de 
outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos. 
 
43 - Subvenções Sociais: Despesas orçamentárias para cobertura de despesas de instituições públicas ou privadas de 
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. 
- O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados 
ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. 
- Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de 
fiscalização serão concedidas subvenções. 
 
45 - Subvenções Econômicas: Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, 
autorizadas em leis específicas, tais como:  
 ● ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; 
 ● concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; 
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 ● cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, 
de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; 
 ● outras operações com características semelhantes. 
 ● Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas: 
  - as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo 
Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais; e 
  - as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou 
materiais. 
 
GRAVE: A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando 
se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. 
 
 
7º Nível: Desdobramento Facultativo: Conforme as necessidades de escrituração contábil e controle da execução 
orçamentária, fica FACULTADO por parte de cada ente o desdobramento dos elementos de despesa. 
 
 
3. CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA (POR CATEGORIAS) SEGUNDO A LEI 4.320/64: 
 
1) DESPESAS CORRENTES: 
 1) Despesas de Custeio: As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as 
destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 
 Ex: Despesa realizada por ente governamental para o custeio de servidores públicos com atividade ligada à 
manutenção predial. 
 

 
 
2) Transferências Correntes: As dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito 
público ou privado. 
 
 
 
2) DESPESA DE CAPITAL: 
 1) Investimentos: as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição 
de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, 
aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não 
sejam de caráter comercial ou financeiro. 
 
 2) Inversões Financeiras: as dotações destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 
aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a 
operação não importe aumento do capital; constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a 
objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 
 
 3) Transferências de Capital: as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de 
direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo 
essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente 
anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. 
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Classificações Doutrinárias das Despesas: 
I - Pela Competência Institucional: Classifica as despesas de acordo com o ente político competente à sua instituição 
ou realização, quais sejam: Governo Federal, Estadual, do DF e Municipal. 
  
 
II - Pelas Entidades Executoras do Orçamento 
 1) Despesa Orçamentária Pública: É aquela executada por entidade pública e que depende de autorização 
legislativa para sua realização, por meio da LOA ou de créditos adicionais, pertencendo ao exercício financeiro da emissão 
do respectivo empenho. 
 
 2) Despesa Orçamentária Privada: É aquela executada por entidade privada e que depende de autorização 
orçamentária aprovada por ato de conselho superior ou outros procedimentos internos para sua consecução. 
 
 
III - Pela Afetação Patrimonial 
 1) Despesa Orçamentária Efetiva: É aquela que, no momento da sua realização, reduz a situação líquida 
patrimonial da entidade. São todas as Despesas Correntes, exceto aquisição de materiais para estoque e a despesa 
com adiantamento, que representam fatos permutativos e, assim, são não efetivas. 
 
 2) Despesa Orçamentária Não Efetiva (ou por Mutação Patrimonial): É aquela que, no momento da sua 
realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil permutativo. São todas as 
Despesas de Capital, exceto as transferências de capital que causam decréscimo patrimonial e, assim, são efetivas. 
 
 
IV - Pela Regularidade (ou Periodicidade) 
 1) Ordinárias: São despesas perenes e que possuem característica de continuidade, pois se repetem em todos 
os exercícios 
Ex: Despesas com pessoal, encargos, serviços de terceiros etc. 
 
 2) Extraordinárias: Não integram sempre o orçamento, pois são despesas de caráter não continuado, eventual, 
inconstante, imprevisível. 
Ex: Despesas decorrentes de calamidade pública, guerras, comoção interna etc. 
 
 
 
Unidade Orçamentária: É o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão 
consignadas dotações próprias. As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de programação em seu menor 
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nível, são consignadas às unidades orçamentárias, que são as estruturas administrativas responsáveis pelas dotações e 
pela realização das ações. 
 
Órgão Orçamentário é o agrupamento de unidades orçamentárias. 

 
 
 
 
 
 
No Orçamento Público, a discriminação da despesa será feita no mínimo por ELEMENTOS: É o desdobramento da 
despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração publica para consecução 
dos seus fins. 
 
Memento Final: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DO DIREITO FINANCEIRO 

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 

CLASSIFICAÇÃO: EXEMPLOS: CLASSIFICAÇÃO: EXEMPLOS: 

1) Pessoal e Encargos 
Sociais 

1.  

1) Investimentos 

1. Softwares 
2. Planejamento e Execução de 
Obras (Construção de Prédios) 
3. Aquisição de Imóveis para a 
Realização de Obras 
4. Aquisição de Instalações, 
Equipamentos e Material 
Permanente 

2) Juros e Encargos da 
Dívida 

1.  

2) Inversões Financeiras 

1. Aquisição de Imóveis (Usados) 
2. Aquisição de Bens de Capital já 
em utilização 
3. Aquisição de Títulos 
Representativos já constituídos 
quando a operação não importa  
aumento do capital 

3) Outras Despesas 
Correntes 

1. Recursos para manutenção e conservação 
de instalações 3) Amortização da Divida 
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CLASSIFICAÇÃO POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA: 
 1) Orçamento Fiscal: Referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta 
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; → Deste orçamento participam as Empresas 
Dependentes 
 
 2) Orçamento de Investimento: Orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto; → Deste orçamento participam as Empresas Não Dependentes (Serão 
incluídas neste orçamento somente em relação às suas despesas de capital). 
 
 3) Orçamento da Seguridade Social: Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. → Deste orçamento 
participam as Empresas Dependentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DA LEI 4.320/64 

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 

CLASSIFICAÇÃO: EXEMPLOS: CLASSIFICAÇÃO: EXEMPLOS: 

1) Despesas de 
Custeio 

1.  Pessoal Militar 
2. Pessoal Civil 
3. Material de Consumo 
4. Serviços de Terceiros 
5. Encargos Diversos 1) Investimentos 

1. Obras Públicas 
2. Serviços em Regime de 
Programação Especial 
3. Equipamentos e Instalações 
4. Material  Permanente 
5. Participação em Constituição ou 
Aumento de Capital de Empresas 
ou Entidades Industriais ou 
Agrícolas 

2) Transferências 
Correntes 

1. Subvenções Sociais 
2. Subvenções Econômicas 
3. Inativos e Pensionistas 
4. Salário Família e Abono Família 
5. Juros da Dívida Pública 
6. Contribuições de Previdência Social 
7. Diversas Transferências Correntes 

2) Inversões Financeiras 

1. Aquisição de Imóveis (Usados) 
2.  Participação em Constituição ou 
Aumento de Capital de Empresas 
ou Entidades Comerciais ou 
Financeiras 
3. Aquisição de Títulos 
Representativos de Capital de 
Empresa em Funcionamento 
4. Constituição de Fundos Rotativos 
5. Concessão de Empréstimos 
6. Diversas Inversões Financeiras 

 3) Transferência de Capital 

1. Amortização da Dívida Pública 
2. Auxílios Para Obras Públicas 
3.  Auxílios Para Equipamentos e 
Instalações 
4.  Auxílios Para Inversões 
Financeiras 
5. Outras Contribuições 
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GRAVAR! 
Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social → SOF (Secretaria de Orçamento Federal) 
Orçamento de Investimentos → DEST (Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais) 
 
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (OU DEPARTAMENTAL): Relaciona os órgãos orçamentários e suas respectivas 
unidades orçamentárias. 
- Nesta classificação o agente encarregado do gasto pode ser identificado, afinal aqui se aponta "quem faz a despesa". 
- Reflete a estrutura organizacional de alocação dos créditos orçamentários, e está estruturada em 2 níveis hierárquicos: 
 1) Órgão Orçamentário: É o agrupamento de unidades orçamentárias. 
 
 2) Unidade Orçamentária: É o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão 
consignadas dotações próprias. 
 - As Unidades Orçamentárias são responsáveis pela apresentação da programação orçamentária 
detalhada da despesa. 
 
 
- Um órgão ou uma unidade orçamentária não corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa. 
- Compõe-se de 5 dígitos, sendo os 2 primeiros reservados à identificação do órgão orçamentário e os 3 demais à unidade 
orçamentária: 

 
 
 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: Busca responder basicamente à indagação “em que área de ação" governamental a 
despesa será realizada. 
- É composta por um rol de funções e subfunções prefixadas, que serve como agregador dos gastos públicos por área de 
ação governamental nas 3 esferas de Governo. 
- Trata-se de uma classificação de aplicação COMUM e OBRIGATÓRIA, no âmbito dos municípios, dos estados, do 
Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. 
- Serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 
- Esta classificação é representada por 5 dígitos, sendo que os 2 primeiros referem-se à função, enquanto os 3 últimos 
representam a subfunção. 
 1) Função: É o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Está relacionada com 
a missão institucional 
do órgão. 
 Ex: cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios. 
 
 2) Subfunção: Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área 
da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação da 
natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. 
 OBS: As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas às quais estejam vinculadas 
(matricialidade entre função e subfunção). 
 
"A programação de um órgão, via de regra, é classificada em uma única função, ao passo que a subfunção é escolhida de 
acordo com a especificidade de cada ação". 
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CLASSIFICAÇÃO EM ESTRUTURA PROGRAMÁTICA: Sua finalidade é demonstrar as realizações do Governo e a 
efetividade de seu trabalho em prol da população. 
- É a mais moderna das classificações orçamentárias da despesa, tendo surgido visando permitir a representação do 
programa de trabalho. 
- A organização das ações do Governo sob a forma de programas visa proporcionar maior racionalidade e eficiência na 
Administração Pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a 
transparência na aplicação dos recursos públicos. 
- A FINALIDADE do gasto pode ser observada na estrutura programática. 
- Divide as despesas em 2 grandes grupos: 
 1) Programas Temáticos: Retratam no PPA a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas 
e orienta a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, 
o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O programa temático se 
desdobra em: 
   i) objetivos 
   ii) iniciativas 
 
 2) Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: São instrumentos do plano que classificam um 
conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não 
tratadas nos programas temáticos por meio de suas iniciativas. 
 
 
- Para alcançarmos os objetivos dos programas, devemos tomar uma série de ações. 
Ações: São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um 
programa. 
- Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a 
pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, financiamentos etc. 
 
- Cada ação deve ter um único produto 
Ex: Construir uma estrada 
 
- As ações podem ser classificadas como: 
 1) Atividades: Envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. 
 - As ações do tipo Atividade mantêm o mesmo nível da produção pública. 
 Ex1: Fiscalização e monitoramento das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde. 
 Ex2: Manutenção de sistema de transmissão de energia elétrica 
 Ex3: Vigilância sanitária em serviços de saúde 
 
 2) Projetos: Envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 
para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. 
 - As ações do tipo Projeto expandem a produção pública ou criam infra-estrutura para novas atividades, ou, ainda, 
implementam ações inéditas num prazo determinado. 
 Ex1: Implantação da rede nacional de bancos de leite humano 
 Ex2: Implantação de poços públicos 
 Ex3: Construção da interligação das rodovias BR 040/262/381 no estado de Minas Gerais. 
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 Ex4: Construção de hospitais e reorganização do setor de suprimentos 
 Ex5: Despesa com a pavimentação de uma rodovia 
 
 3) Operações Especiais: Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das 
ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 
 - As operações especiais caracterizam-se por não retratar a atividade produtiva no âmbito federal, podendo, 
entretanto, contribuir para a produção de bens ou serviços à sociedade, quando caracterizada por transferências a outros 
entes. 
 Ex1: Amortização e refinanciamento e encargos de financiamento da dívida contratual e imobiliária interna e 
externa 
 Ex2: Contribuição à previdência privada 
 Ex3: Ressarcimentos 
 Ex4: Pagamento de aposentadorias e pensões 
GRAVE: Esses 3 tipos de ações ainda serão detalhadas em subtítulos (ou localizadores de gastos), utilizados 
especialmente para especificar a localização física da ação, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade 
da ação, do produto e das metas estabelecidas. 

 
 
 
Ex: 

 
 
 
 
Ação Padronizada: A ação é considerada padronizada quando, em decorrência da organização institucional da União, 
sua implementação é realizada em mais de um Órgão Orçamentário e/ou Unidade Orçamentária (UO). 
- Nessa situação, diferentes órgãos/UOs executam ações que têm em comum a subfunção à qual está associada. 
- A padronização se faz necessária para organizar a atuação governamental e facilitar seu acompanhamento. → “As 
atividades que possuem a mesma finalidade devem ser classificadas sob um único código, independentemente da unidade 
executora". 
- A padronização das ações pode ser de 3 tipos: 
 1) Setorial: Ações que, em virtude da organização do Ministério, para facilitar sua execução, são implementadas 
por mais de uma UO do mesmo órgão. 
 Ex1: Funcionamento dos Hospitais de Ensino 
 Ex2: Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural 
 Ex3: Administração das Hidrovias; 
 
 2) Multissetorial: Ações que, dada a organização da atuação governamental, são executadas por mais de um 
órgão ou por UO's de órgãos diferentes, considerando a temática desenvolvida pelo setor à qual está vinculada. 
 Ex1: Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia (implementada no MCT, 
SUFRAMA e MMA) 
 Ex2: Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos 
(executada no MEC, MDS, MMA e MTE) 
 Ex3: Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional – ProJovem Urbano e Campo (realizada no MEC, MTE 
e Presidência). 
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 3) União: Ações que perpassam diversos órgãos e/ou UO's sem contemplar as especificidades do setor ao qual 
estão vinculadas. Caracterizam-se por apresentar base legal, finalidade, descrição e produto padrão, aplicável a qualquer 
órgão e, ainda, pela gestão orçamentária realizada de forma centralizada pela SOF. 
 Ex: Pagamento de Aposentadorias e Pensões; Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais; e Auxílio-Alimentação 
aos Servidores e Empregados. 
 
 
 
Plano Orçamentário (PO): É uma identificação orçamentária, de caráter gerencial (não constante da LOA), vinculada à 
ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico 
e financeiro da execução ocorram em um nível mais detalhado do que o do subtítulo (localizador de gasto) da ação. 
- Em termos qualitativos, os PO's estão relacionados a uma ação orçamentária, considerando a esfera, a unidade 
orçamentária, a função, a subfunção e o programa. 
Ex: Uma ação de um mesmo programa, mas com duas UO's diferentes, terá dois cadastros de PO, um para cada UO. 
 
- Em termos quantitativos, os PO's serão vinculados aos subtítulos/localizadores de gasto da ação. Ou seja, só podem 
receber meta física e previsão financeira, bem como ter sua execução acompanhada, quando associados a um subtítulo. 
 
- Para contemplar as diferentes formas de acompanhamento das ações orçamentárias, o PO poderá se apresentar de 3 
maneiras: 
 1) Produção Pública Intermediária: Quando identifica a geração de produtos ou serviços intermediários ou a 
aquisição de insumos utilizados na geração do bem ou serviço final da ação orçamentária. Ex: Ação de Fomento à 
Educação Ambiental, cujos POs podem ser 3: Formação de Educadores Ambientais; Produção e Difusão de Informação 
Ambiental de Caráter Educativo; Gestão Compartilhada da Educação Ambiental. 
 
 2) Etapas de Projeto: Quando representa fase de um projeto cujo andamento se pretende acompanhar mais 
detalhadamente. Não haverá obrigatoriedade de todos os projetos a serem detalhados em PO's. No entanto, haverá um 
campo no Cadastro de Ações, marcado pela SOF, indicando caso haja obrigatoriedade. 
Ex: Instalação da Hemeroteca Nacional, cujos POs podem ser 5: Projeto Inicial, Materiais e Serviços; Instalações; 
Reformas; Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Informática. 
 
 3) Mecanismo de Acompanhamento Intensivo: Quando utilizado para acompanhar um segmento específico da 
ação orçamentária. 
 Ex: Ação Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água, cujos PO's podem ser 2: Oferta de água 
(Brasil Sem Miséria) e Oferta de água (Demais). 
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3. FASES (OU ESTÁGIOS) DA RECEITA E DA DESPESA 
Na verdade os estágios (ou fases) das receita/despesa estão compreendidos em suas etapas. No entanto, o Manual 
Técnico de Orçamento (MTO) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público  (MCASP) inúmeras vezes tratam 
os temas como sinônimos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Período Administrativo: É a unidade de tempo em que se divide a vida da entidade para apuração parcelada da gestão. 
- No Brasil, o período administrativo corresponde a 12 meses, coincidindo com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1.º de 
janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. 
 
Exercício Financeiro: Corresponde ao conjunto de operações que ocorrem em cada período administrativo. 
- No Brasil, o exercício financeiro também coincide com o ano civil, ou seja, também se inicia em 1.º de janeiro e se encerra 
em 31 de dezembro de cada ano. 
Ciclo Orçamentário: Corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, 
desde sua concepção até a apreciação final. 
- É um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se elabora/planeja, aprova, executa, controla/avalia a 
programação de dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro. 
- É um período muito maior do que o exercício financeiro, iniciando com o processo de elaboração do orçamento, passando 
por discussão, execução e encerramento com o controle. 
 
 
GRAVE: O ciclo orçamentário não se confunde com o exercício financeiro . 

 
 
 
FASES DA RECEITA (PLAR): 
 
GRAVE: Nem todos os estágios ocorrem para todas as receitas orçamentárias 
Ex: Uma doação em espécie recebida pelos entes públicos não passa pelo Lançamento. 
 
I) Previsão: "As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na 
legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão 
acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 anos seguintes àquele a 
que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.” 
 
II) Lançamento: É o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta. 
- São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, 
regulamento ou contrato. 
- Lançar nada mais é do que "inscrever a débito" o contribuinte 
 
 
III) Arrecadação: É a entrega dos recursos devidos ao Tesouro, realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes 
arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente. 
- Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem, em uma única via, os quais 
devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, a proveniência e a classificação, bem como a data e a 
assinatura do agente arrecadador. 
 
IV) Recolhimento: É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela 
administração e pelo controle da arrecadação e programação financeira, observando o Princípio da Unidade de Caixa (ou 
de Tesouraria), representado pelo controle centralizado dos recursos arrecadados em cada ente. 
- É vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 

Fases da DESPESA (FELP): 
1) Planejamento → Fixação 
2) Execução: 
 Empenho 
 Liquidação 
 Pagamento 
3) Controle e Avaliação 
 

Fases da RECEITA (PLAR): 
1) Planejamento → Previsão 
2) Execução: 
 Lançamento 
 Arrecadação 
 Recolhimento 
3) Controle e Avaliação 
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FASES DA DESPESA: 
GRAVE: Nem todos os estágios ocorrem para todas as despesas orçamentárias 
Ex: Uma abertura de crédito adicional não passa pela fase de fixação, em virtude de sua imprevisibilidade e urgência. 
 
I) Fixação (ou Programação): É a dotação inicial da LOA que, segundo o princípio do equilíbrio, visa assegurar que as 
despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas. 
- A fixação é concluída com a autorização dada pelo Poder Legislativo por meio da LOA, ressalvadas as eventuais 
aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. 
 
II) Empenho: É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento (pendente 
ou não de implemento de condição). 
- Ou seja, é uma garantia ao credor que, se ele cumprir os termos do que foi tratado com a Administração, receberá o 
pagamento que estará reservado para ele. Assim, reservo um montante da dotação orçamentária para fazer frente a uma 
despesa. É a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido. 
- É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
- As despesas só podem ser empenhadas até o limite dos créditos orçamentários iniciais e dos créditos orçamentários 
adicionais, e, de acordo com o cronograma de desembolso da unidade gestora, devidamente aprovado. 
- O empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. 
Ex: Se eu tinha 100.000 para gastar e empenhei 40.000, ocorrerá a baixa desse valor do crédito disponível de acordo com 
a sua destinação. Assim, restará o valor de 60.000 para novos empenhos nessa dotação. 
 
GRAVE: “Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.” 
 
Cuidado! O que pode ser dispensada é a nota de empenho e nunca o empenho. 
Ex: As NE's são dispensadas em despesas com sentenças judiciais, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da 
dívida etc. 
 
 
- O empenho pode ser de 3 tipos: 
1) Ordinário (ou Comum): Utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva 
ocorrer de uma só vez. Não está vinculado ao parcelamento. 
Ex: O Estado comprou cadeiras e vai pagar tudo de uma vez só, sem parcelamento. 
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2) Estimativa: Sua principal característica é o parcelamento, porém eu não sei o valor da despesa (ou seja, não posso 
determinar o montante). Se faltar valor, eu faço uma complementação de empenho, se sobrar valor, eu refaço a Nota de 
Empenho para ele fechar no valor exato. Em geral, são gastos que ocorrem regularmente, porém que possuem base não 
homogênea, ou seja, o valor sempre varia. 
Ex: Água, Luz, Telefone, Gás, Diária, Gratificação, Passagem, Frete → "Eu acho que vou gastar nesse ano 100.000 
com luz, então eu faço uma Nota de Empenho nesse valor e todo mês vou comendo um pedaço desse empenho". A cada 
mês eu vou fazendo uma nota de sub-empenho e comendo um pedaço daquele empenho de 100.000, até ele se exaurir. 
 
3) Global: Sua principal característica é o parcelamento, vinculado a ideia de contrato. Diferentemente da estimativa. 
aqui o montante é definido. 
Ex: Escola Pública que vai construir mais salas de aula, aluguel, salário, prestação de serviço. 
 
- O empenho deverá ser totalmente anulado quando tiver sido emitido incorretamente ou quando o objeto do contrato não 
tiver sido cumprido. 
 
- O empenho de despesa não liquidada será considerado ANULADO em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo 
quando: 
“I – vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida; 
II – vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja de interesse da 
Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor; 
III – se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas; 
IV – corresponder a compromissos assumidos no exterior.” 
 
GRAVE: A redução ou cancelamento, no exercício financeiro, de compromisso que caracterizou o empenho, implicará 
sua anulação parcial ou total. A importância correspondente será revertida à respectiva dotação orçamentária. Quando 
a anulação ocorrer após o encerramento do exercício, considerar-se-á receita orçamentária do ano em que se efetivar. 
Ex: Se de uma dotação orçamentária de 100.000 eu empenhar 40.000, este valor será "retirado" da dotação. Entretanto 
se for utilizado apenas 25.000 destes 40.000 fica caracterizado uma anulação parcial do empenho, logo, o restante do 
valor volta para a dotação, caso ainda esteja no mesmo exercício.  
 
 
 

 
 
 
 
- Nos casos em que o instrumento de contrato é facultativo, a Lei 8.666/93, admite a possibilidade de substituí-lo pela Nota 
de Empenho de despesa, hipótese em que o empenho representará o próprio contrato 
 
- As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, serão empenhadas em cada 
exercício financeiro pela parte nele a ser executada. 
 
 
Alguns doutrinadores dividem o Empenho em fases (LAF): 
 1) Licitação (ou sua Dispensa): É o procedimento administrativo que tem por objetivo verificar, entre vários 
fornecedores habilitados, quem oferece condições mais vantajosas para a aquisição de bem ou serviço. 
 2) Autorização: É a permissão dada por autoridade competente para a realização da despesa. 
 3) Formalização: É a dedução do valor da despesa, feita no saldo disponível da dotação ou do crédito apropriado 
comprovada pela Nota de Empenho. 
 
 
Pegadinha! Grave! "O descumprimento pelo credor das obrigações constantes do empenho, impedindo o ente público de 
receber o material entregue, implica no cancelamento do estágio da despesa denominado empenho"! → Ou seja, ainda 
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nem se cogitou o estágio da liquidação, por isso descumprimento pelo credor das obrigações constantes do empenho 
implica em cancelamento do próprio empenho. 
 
 
III) Liquidação: Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e os documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
- O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.Assim, nenhuma despesa 
poderá ser paga sem estar devidamente liquidada. Mesmo que seja urgente! 
- Esse procedimento tem como objetivo (finalidade): 
 1) Verificar a importância exata a pagar 
 2) Verificar a quem se deve pagar, para extinguir a obrigação. 
 3) Verificar a origem e o objeto do que se deve pagar. 
- A liquidação também é realizada no SIAFI, por meio da Nota de 
Liquidação (NL). 
 
GRAVE: Mesmo estando a despesa legalmente empenhada pelo próprio Estado, nem assim este se vê obrigado a efetuar 
o pagamento, uma vez que o implemento de condição poderá estar concluído ou não. 
- A Lei 4.320/64 determina que o pagamento de qualquer despesa pública, seja ela de que importância for, passe pelo 
crivo da liquidação. 
 
Despesa Processada: É aquela cujo empenho foi executado e liquidado 
Despesa Não Processada: São os empenhos de contratos e convênios em plena execução; logo, ainda não existe direito 
líquido e certo do credor. 
Ex: Caso a Administração Pública assine contrato com um laboratório para o fornecimento de vacinas contra o sarampo 
e, ao final do exercício, ainda não se saiba o número exato de crianças que serão vacinadas, tal despesa não poderá ser 
liquidada e será considerada não processada, pois ficará pendente a verificação do direito líquido e certo do credor e da 
importância exata a pagar. 
IV) Pagamento: Consiste na entrega de numerário ao credor mediante cheque nominativo, ordens de pagamentos ou 
crédito em conta. 
- Ou seja, esta fase se refere à emissão da ordem de pagamento e ao pagamento propriamente dito. 
- O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos 
bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. 
- Nenhuma despesa poderá ser paga sem estar devidamente liquidada. Ou seja, o pagamento da despesa só será efetuado 
quando ordenado após sua regular liquidação. 
Ex: Se uma Prefeitura celebrar contrato com uma empresa para aquisição de 1.000 fechaduras, só pode haver o 
pagamento após a liquidação, ou seja, não posso adiantar (muito menos pagar tudo) à empresa antes de ela entregar à 
Administração as 1.000 fechaduras. 
 
 
A Ordem de Pagamento é a assinatura do gestor público determinando o pagamento, ou seja, é o despacho exarado por 
autoridade competente determinando que a despesa seja paga. 
 
A Ordem Bancária é o documento do SIAFI utilizado para o pagamento de compromissos, bem como para a liberação de 
recursos para fins de suprimento de fundos. 
 
Pegadinha! Está errado dizer que "O ato do pagamento encerra a fase de liquidação da despesa". → São fases diferentes, 
e somente depois de encerrada a fase de liquidação que se iniciará a fase de pagamento. 
 
 
 

ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO X ENFOQUE PATRIMONIAL 
 
Se a contabilização utilizar um Enfoque Orçamentário, então adotará Regime de Caixa 
 
Se a contabilização utilizar um Enfoque Patrimonial, então adotará Regime de Competência 
 
O regime adotado para reconhecimento das RECEITAS decorre do Enfoque Orçamentário, ou seja, adota o Regime de 
Caixa. Veja: 
“Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 
 I – as receitas nele arrecadadas; 
 II – as despesas nele legalmente empenhadas.” 
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Exceção: Algumas vezes pode-se até usar o Regime de Competência para as Receitas. 
Ex: Com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da variação patrimonial aumentativa, 
independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador, observando-se os princípios da competência 
e da oportunidade. Por exemplo, no âmbito da atividade tributária, pode-se utilizar o momento do lançamento como 
referência para o reconhecimento da variação patrimonial aumentativa, pois nesse momento é que se verifica a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente e, ocorrido o fato gerador, pode-se proceder ao registro contábil do direito a 
receber em contrapartida de variação patrimonial aumentativa, o que representa o registro por competência. 
 
 
O regime adotado para reconhecimento das DESPESAS decorre do Enfoque Patrimonial, ou seja, adota o Regime de 
Competência.  

 
 
 
GRAVAR: "Pertencem ao mesmo Exercício Financeiro as Receitas ARRECADAS e as Despesas EMPENHADAS" 
 


