
ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 

Prof.  Sergio Barata 

Receita Pública 

Classificação da Receita Orçamentária – Parte 3 

        



Classificação da Receita Orçamentária 

Art. 11, Lei 4.320/64 

A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital.  

 

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e 
outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes.  



Classificação da Receita Orçamentária 

Art. 11, Lei 4.320/64 

§ 2º - São Receitas de Capital 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.  



Classificação da Receita Orçamentária 

Art. 11, Lei 4.320/64 

§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, 
apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não 
constituirá item de receita orçamentária. 



Classificação da Receita Orçamentária 

Art. 9, Lei 4.320/64 

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. 



Classificação da Receita Orçamentária 

Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

Consolidação das Contas Públicas para todos os Entes. 

 

Necessidade da uniformização dos procedimentos de execução 
orçamentária. 

 

Uniformização desses procedimentos impõe, necessariamente, a 
utilização de uma mesma classificação orçamentária de receitas e 
despesas públicas. 



Classificação da Receita Orçamentária 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

9) (CESPE – Auditor Controle Interno – Pref. Mun./JPS – CGM – 
2018) As receitas agropecuárias e industriais são exemplos 
típicos de receitas extraorçamentárias.  

GABARITO: 

 

10) (CESPE – Auditor Controle Interno – Pref. Mun./JPS – CGM – 
2018) São classificadas como receita orçamentária, sob as 
rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas — incluídas as 
provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no 
orçamento —, as operações de crédito por antecipação da receita 
e as emissões de papel-moeda.  

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

11) (FCC - Analista – Administração – DPE/RS – 2013) O 
município de Águas Mornas do Centro Oeste, no exercício de 
2012, arrecadou receitas pela prestação de serviços, as quais 
não foram previstas na lei orçamentária do referido exercício. De 
acordo com a Lei Federal no 4.320/64 tais receitas serão 
classificadas como 

(A)extraorçamentária. 

(B) intraorçamentária. 

(C) orçamentária. 

(D) variação patrimonial independente da execução 
orçamentária. 

(E) receitas a classificar.       GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

12) (CESPE – Analista Judiciário – Apoio Espec. Contadoria – STJ 
– 2015) Se determinado cidadão efetuar um pagamento ao 
Tesouro Nacional que, embora seja devido, ainda não tenha sido 
previsto na lei orçamentária anual, esse ingresso financeiro 
deverá ser classificado como receita orçamentária.  

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

13) (CESPE – Analista Administração Pública – Espec. Serviços – 
TCDF – 2014) Antes de proceder ao registro de uma receita 
extraorçamentária, o órgão público deve, em primeiro lugar, 
definir a categoria econômica em que o registro será feito. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

14) (CESPE – Auditor Controle Externo – TCM/BA – 2018) Se um 
ente público receber dividendos decorrentes da participação 
societária, essa receita deverá ser classificada como 

  

A) receita corrente patrimonial. 

B) receita corrente de serviços. 

C) receita corrente de contribuições. 

D) receita de capital de operações de crédito. 

E) outras receitas de capital. 

              GABARITO: 


