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Classificação da Despesa Orçamentária 

Art. 12, §5º, Lei 4.320/64: 

Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações 
destinadas a: 

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 

II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas 
ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a 
operação não importe aumento do capital; 

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou 
empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, 
inclusive operações bancárias ou de seguros. 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Inversões Financeiras (Art. 13) 

- Aquisição de Imóveis 

- Participação em Constituição ou Aumento de Capital de 
Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras 

- Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em 
Funcionamento 

- Constituição de Fundos Rotativos 

- Concessão de Empréstimos 

- Diversas Inversões Financeiras 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Art. 12, §6º, Lei 4.320/64: 

São 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. 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Transferências de Capital (Art. 13) 

- Amortização da Dívida Pública 

- Auxílios para Obras Públicas 

- Auxílios para Equipamentos e Instalações 

- Auxílios para Inversões Financeiras 

- Outras Contribuições. 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

1) (CESPE – Auditor Controle Externo – Área Administrativa – 
Administração – TCE/PA – 2016) De acordo com a classificação 
financeira por categoria econômica, as despesas públicas podem 
ser de três tipos: despesas correntes, despesas de capital e 
despesas da dívida pública. 

 

GABARITO: 



Classificação da Despesa Orçamentária 

2) (FGV – Analista – Contador – CODEBA – 2016) As dotações 
para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive os 
destinados a atender a obras de conservação de bens imóveis, de 
acordo com a Lei nº 4.320/64, devem ser classificadas como  

(A) Despesas de Custeio.  

(B) Transferências Correntes.  

(C) Transferências de Capital.  

(D) Investimentos.  

(E) Inversões Financeiras. 

GABARITO: 



Classificação da Despesa Orçamentária 

3) (SMA – Contador – CGM/RJ – 2015) Nos termos da Lei no 
4.320/1964, o repasse de valores destinados a cobrir despesas 
de custeio de entidades 

(A) é limitado a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial ou cultural, sem fins lucrativos. 

(B) é ato contábil classificado como inversão financeira. 

(C) é considerado despesa de capital se for destinado a empresas 
de caráter industrial ou comercial. 

(D) pode ter caráter social ou econômico.  

(E) somente podem ter caráter econômico se destinado a 
empresas públicas.         

GABARITO: 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

4) (FCC – Técnico Superior – Analista Orçamento e Finanças – 
Pref. Mun. Teresina/PI – 2016) O município de Almirante do 
Cedro, no mês de julho de 2016, procedeu hipotéticas 
transferências financeiras no valor de R$ 275.000,00, para 
cobertura de despesas de instituições privadas de caráter 
assistencial, sem finalidade lucrativa. Segundo a Lei Federal no 
4.320/1964, o valor transferido pelo município refere-se uma 
despesa classificada no 



Classificação da Despesa Orçamentária 

(A) elemento de despesa − Transferências Voluntárias. 

(B) elemento de despesa – Auxílios Financeiros. 

(C) grupo de natureza de despesa – Doações Financeiras. 

(D) elemento de despesa – Subvenções Sociais. 

(E) grupo de natureza de despesa – Inversões Financeiras. 

 

GABARITO: 

 

 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

5) (FCC – Técnico Superior – Contador – Pref. Mun. Teresina/PI – 
2016) Considere: 

I. Cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, 
exclusivamente de natureza autárquica. 

II. Inclusão nas despesas de capital do orçamento. 

III. Ajuda financeira a empresas com fins lucrativos autorizadas 
em lei especial. 

IV. Cobertura da diferença entre os preços de mercado e os 
preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios ou 
outros materiais. 

V. Pagamento de bonificações a produtores de determinados 
gêneros ou materiais. 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Nos termos da Lei no 4.320/64, são características das 
subvenções econômicas o contido APENAS em 

 

(A) I, II e IV. 

(B) I e V. 

(C) II e III. 

(D) III, IV e V. 

(E) II, III, IV e V. 

 

GABARITO: 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

6) (FCC - Analista Judiciário - Administrativa – TRT 19ª Região – 
2014) A Lei Orçamentária Anual − LOA da União previu repasse 
de R$ 1.000.000,00 para a empresa ABC S.A., de fins lucrativos. 
Esse fato 

  

(A) contraria a Lei no 4.320/64, que não admite repasses 
públicos à empresa com fins lucrativos. 

(B) contraria a Lei no 4.320/64, que não admite repasses a 
sociedades anônimas. 

(C) não contraria a Lei no 4.320/64, desde que o repasse tenha 
sido expressamente autorizado em lei especial. 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

(D) não contraria a Lei no 4.320/64, desde que a empresa atue 
no setor da educação, saúde ou assistência social. 

(E) não contraria a Lei no 4.320/64, desde que o valor repassado 
não corresponda a mais de 1% do total das subvenções do 
exercício anterior. 

 

GABARITO: 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

7) (FCC – Procurador de Contas – TCE/RR – 2008) A Lei nº 
4.320/64 classifica as despesas e as receitas públicas, dispondo 
que as dotações para despesas às 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, classificam-se 
como  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

(A) Despesas de Custeio.  

(B) Transferências de Capital.  

(C) Investimentos.  

(D) Transferências Correntes.  

(E) Inversões Financeiras.  

 

GABARITO: 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

8) (FCC – Auditor Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) Um 
Analista do Tesouro Estadual, durante os trabalhos de preparação 
da prestação de contas do Governador, se deparou com um 
demonstrativo de despesas, conforme segue: 

1 − aquisição de imóveis 

2 − aumento de capital de entidades financeiras 

3 − aquisição de material permanente 

4 − obras públicas 

5 − aquisição de títulos representativos de capital de empresas 
em funcionamento  



Classificação da Despesa Orçamentária 

Dessas despesas, são classificadas como investimentos as de 
número 

 

(A) 1, 2 e 5.   

(B) 1, 2 e 4.   

(C) 2, 3 e 4. 

(D) 2, 3 e 5. 

(E) 3 e 4. 

 

GABARITO: 



Classificação da Despesa Orçamentária 

9) (FCC – Analista Judiciário – Contadoria – TRF 3ª Região – 
2016) O presidente de determinado órgão do Poder Judiciário 
Federal autorizou a aquisição de um terreno pelo valor de R$ 
1.350.000,00 para a construção de sua sede na região sudeste 
do Brasil. Sob o aspecto orçamentário, segundo a Lei Federal no 
4.320/1964 a aquisição do imóvel será classificada, no grupo de 
natureza de despesa 

(A) ativo permanente. 

(B) bens de capital. 

(C) investimentos. 

(D) inversões financeiras. 

(E) variações patrimoniais permutativas.   GABARITO: 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

10) (VUNESP – Agente de Fiscalização – Administração – TCE/SP 
– 2017) Acerca das despesas públicas, as dotações destinadas à 
aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização, são 
classificadas como 

(A) inversões financeiras. 

(B) subvenções sociais. 

(C) subvenções econômicas. 

(D) investimentos. 

(E) contribuições. 

 

GABARITO: 

 


