
ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 

Prof.  Sergio Barata 

Despesa Pública 

Classificação da Despesa Orçamentária – Parte 5 

 

 

        



Classificação da Despesa Orçamentária 

Outras Classificações da Despesa: 

1) Quanto à Natureza 

 a) Orçamentária 

 b) Extraorçamentária 

 

2) Quanto à Regularidade ou Periodicidade 

 a) Ordinária – permanentes / regular 

 b) Extraordinária – eventual / imprevisível 

 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Outras Classificações da Despesa: 

3) Quanto à Afetação ou Repercussão Patrimonial 

 a) Efetiva – altera o PL (-) 

 b) Não-Efetiva – por mutação (+) e (-) / NÃO altera o PL 

 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

3) Quanto à Afetação ou Repercussão Patrimonial 

a) Efetiva – altera o PL (-) 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

3) Quanto à Afetação ou Repercussão Patrimonial 

b) Não-Efetiva – por mutação (+) e (-) / NÃO altera o PL 

1º exemplo: 



Classificação da Despesa Orçamentária 

3) Quanto à Afetação ou Repercussão Patrimonial 

b) Não-Efetiva – por mutação (+) e (-) / NÃO altera o PL 
 

2º exemplo: 

Art. 15, §2º, Lei 4.320/64 

§ 2º Para efeito de classificação da despesa, considera-se 
material permanente o de duração superior a dois anos. 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Material de Consumo X Material Permanente 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

22) (VUNESP – Analista Finanças e Orçamento – CM Araras/SP – 
2015) As despesas ordinárias e extraordinárias são classificadas 
segundo a sua 

  

(A) afetação patrimonial. 

(B) competência institucional. 

(C) regularidade. 

(D) categoria econômica. 

(E) natureza. 

 

GABARITO: 

  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

23) (FGV – Analista Legislativo – Controladoria – CMSalvador – 
2018) Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser 
classificada, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, 
em efetiva e não efetiva. Um exemplo de despesa cujo registro 
inicial representa redução efetiva do patrimônio da entidade 
pública é:  

(A) aquisição de estoques;  

(B) aquisição de veículos;  

(C) amortização do principal de empréstimos;  

(D) execução de obras de engenharia;  

(E) salários dos servidores.     GABARITO: 

  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

24) (FGV – Analista Legislativo – Financeira – CMSalvador – 
2018) Embora todo gasto público seja comumente chamado de 
despesa, nem sempre o gasto causa redução no patrimônio da 
entidade, mas apenas uma mutação, ou seja, uma despesa não 
efetiva. Constitui um exemplo de despesa corrente não efetiva:  

(A) transferência de capital;  

(B) despesa de exercícios anteriores;  

(C) juros sobre dívida por contrato;  

(D) indenizações e restituições;  

(E) despesa com adiantamento.    GABARITO: 

  

 


