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11) (SMA – Analista Legislativo – Contabilidade – CMRJ – 2014) 
Uma determinada prefeitura, devidamente autorizada, adquiriu 
no exercício financeiro de 2013, uma pequena clínica médica que 
funcionava em um dos seus distritos, com a intenção de 
aumentar a sua capacidade de atendimentos laboratoriais. Nesse 
caso, em cumprimento às normas vigentes, a despesa 
orçamentária efetuada foi classificada, quanto ao grupo de 
natureza da despesa, como: 
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(A) investimento 

(B) transferência de capital 

(C) despesa corrente 

(D) inversão financeira 

 

GABARITO: 
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12) (FCC – Analista – Administração – DPE/RS – 2017) Considere 
os seguintes itens: 

I. Dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis. 

II. 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. 
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III. Transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de 
empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, 
agrícola ou pastoril. 

IV. 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. 

V. Dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou de bens de 
capital já em utilização. 
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A Lei no 4.320/1964 estabelece que esses itens correspondem, 
respectivamente, a 

 

(A) despesas de custeio, transferências correntes, subvenções 
sociais, inversões financeiras e investimentos. 

(B) transferências correntes, transferências de capital, 
subvenções econômicas, investimentos e inversões financeiras. 

(C) transferências correntes, transferências de capital, 
subvenções sociais, investimentos e inversões financeiras. 
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(D) despesas de custeio, transferências de capital, subvenções 
econômicas, investimentos e inversões financeiras. 

(E) despesas de custeio, transferências correntes, subvenções 
econômicas, investimentos e inversões financeiras. 

 

GABARITO: 
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13) (CESPE – Auditor Controle Externo – Auditoria Contas 
Públicas – TCE/PE – 2017) Os gastos com a construção de um 
hospital público e com a aquisição de móveis usados são 
considerados despesas de capital, ao passo que a compra de 
papel para impressão e a quitação de juros da dívida pública se 
enquadram como despesas correntes.  

 

GABARITO: 
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14) (FCC – Analista Judiciário – Contadoria – TRF 3ª Região – 
2016) O orçamento anual do TRF da 3a Região para 2016 previu 
despesas com material de consumo, equipamentos e instalações, 
serviços de terceiros, salário-família e material permanente. Nos 
termos dispostos na Lei no 4.320/1964, essas despesas são 
classificadas, respectivamente, como 

  

(A) despesas de custeio, investimentos, despesas de custeio, 
transferências correntes e investimentos. 

(B) despesas de custeio, inversões financeiras, transferências 
correntes, transferências correntes e transferências de capital. 
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(C) transferências correntes, investimentos, despesas de custeio, 
despesas de custeio e investimentos. 

(D) transferências correntes, transferências de capital, 
transferências correntes, despesas de custeio e inversões 
financeiras. 

(E) despesas de custeio, investimentos, transferências correntes, 
despesas de custeio e despesas de custeio. 

 

GABARITO:  
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Lei 4.320/64 # Portaria Int. STN/SOF nº 163/2001 

 

 

 

_________________________________________ 
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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. 
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Conceitos e Especificações – Categoria Econômica 

3 - Despesas Correntes 

Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não 
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um 
bem de capital. 

 

4 - Despesas de Capital 

Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, 
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 
capital. 
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Conceitos e Especificações – Grupo de Natureza da Despesa 

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, conforme 
estabelece o caput do art. 18 da LC nº 101, de 2000. 
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Conceitos e Especificações – Grupo de Natureza da Despesa 

2 - Juros e Encargos da Dívida 

Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e 
outros encargos de operações de crédito internas e externas 
contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Conceitos e Especificações – Grupo de Natureza da Despesa 

3 - Outras Despesas Correntes 

Despesas orçamentárias 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. 
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Conceitos e Especificações – Grupo de Natureza da Despesa 

4 - 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, e com a 
aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. 
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Conceitos e Especificações – Grupo de Natureza da Despesa 

5 - 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. 
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Conceitos e Especificações – Grupo de Natureza da Despesa 

6 - Amortização da Dívida 

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento 
do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida 
pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

 

 


