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Codificação da Despesa Pública 

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 Despesa Orçamentária 

Art. 3º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se 
de: 

 

I - categoria econômica; 

 

II - grupo de natureza da despesa;  

 

III - elemento de despesa;  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Art. 5º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

Em decorrência do disposto no art. 3º, a estrutura da natureza 
da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas 
as esferas de Governo será “c.g.mm.ee.dd” (Níveis), onde: 
 

   1º - Categoria Econômica  - c 

   2º - Grupo de Natureza da Despesa - g                                 

   3º - Modalidade de Aplicação - mm 

   4º - Elemento de Despesa – ee 

   5º - Desdobramento, facultativo, do “ee” – dd 



Codificação da Despesa Pública 

Art. 3º, §1º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

A natureza da despesa será complementada pela informação 
gerencial denominada “modalidade de aplicação”, a qual tem por 
finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por 
órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou 
por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e 
objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla 
contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. 



Codificação da Despesa Pública 

Art. 3º, §2º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de 
elementos de despesa que apresentam as mesmas 
características quanto ao objeto de gasto. 



Codificação da Despesa Pública 

Art. 3º, §3º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos 
de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, 
diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob 
qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, 
equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e 
outros de que a administração pública se serve para a 
consecução de seus fins.  



Codificação da Despesa Pública 

Art. 3º, §4º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

As classificações da despesa por categoria econômica, por grupo 
de natureza, por modalidade de aplicação e por elemento de 
despesa, e respectivos conceitos e/ou especificações, constam do 
Anexo II desta Portaria. 



Codificação da Despesa Pública 

Art. 3º, §5º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de 
despesa para atendimento das necessidades de escrituração 
contábil e controle da execução orçamentária. 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Art. 6º, Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua 
natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo 
de natureza de despesa e modalidade de aplicação. 

 

Art. 15º, Lei 4.320/64 

Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no 
mínimo por elementos. 

 

LOA – c.g.mm (Port 163) / c.g.mm.ee (lei 4320/64) 

 



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Modalidade de Aplicação (mm) 

 

20 - Transferências à União 
 

Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou 
pelo Distrito Federal, mediante transferência de recursos 
financeiros à União, inclusive para suas entidades da 
administração indireta. (38)(A) 

 



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Modalidade de Aplicação (mm) 

 

30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal 
 

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de 
recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao 
Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração 
indireta. (38)(A) 

 



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Modalidade de Aplicação (mm) 

 

40 - Transferências a  Municípios 
 

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de 
recursos financeiros da União ou dos Estados aos Municípios, 
inclusive para suas entidades da administração indireta. (38)(A) 



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Modalidade de Aplicação (mm) 

 

90 - Aplicações Diretas 
 

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela 
alocados  ou oriundos de descentralização de outras entidades 
integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade 
Social, no âmbito da mesma esfera de governo. 



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Elementos de Despesa (ee) 

 

01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas 
dos Militares 
 

Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos 
servidores inativos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 
- RPPS, e de reserva remunerada e reformas dos militares.  



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Elementos de Despesa (ee) 

 

04 - Contratação por Tempo Determinado 
 

Despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, de acordo com legislação específica 
de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e 
outras despesas variáveis, quando for o caso. 

 



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Elementos de Despesa (ee) 

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
 

Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal 
Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; 
Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade 
Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional 
Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de 
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; 
Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou 
Equivalente; .....; e outras despesas correlatas de caráter 
permanente.  



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Elementos de Despesa (ee) 

 

12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 
 

Despesas orçamentárias com: Soldo; Gratificação de Localidade 
Especial; Gratificação de Representação; Adicional de Tempo de 
Serviço; Adicional de Habilitação; Adicional de Compensação 
Orgânica; Adicional Militar; Adicional de Permanência; Adicional 
de Férias; Adicional Natalino; e outras despesas correlatas, de 
caráter permanente, previstas na estrutura remuneratória dos 
militares.  



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Elementos de Despesa (ee) 
 

13 - Obrigações Patronais 
 

Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem 
pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento 
de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de 
Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar 
para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos 
resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que 
trata este elemento de despesa.  



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Elementos de Despesa (ee) 

 

14 - Diárias -  Civil 
 

Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada 
e locomoção urbana, do servidor público estatutário ou celetista 
que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter 
eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a 
repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em 
caráter permanente. 



Codificação da Despesa Pública 

Conceitos e Especificações – Elementos de Despesa (ee) 

 

33 - Passagens e Despesas com Locomoção 
 

Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de 
empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, 
terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, 
fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte 
de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando 
decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da 
administração.  


