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Codificação da Despesa Pública 

Portaria Int STN/SOF nº 163/2001 

Exemplo – Natureza da Despesa: c.g.mm.ee.dd 



Classificação da Despesa Orçamentária 

29) (FCC – Analista Legislativo – Contabilidade – ALESE – 2018) 
Considere os seguintes dados de uma entidade pública referentes 
a despesas empenhadas no mês de novembro de 2017 
classificadas quanto à natureza da despesa orçamentária: 

  

Despesas   #   Valores em reais 

4.4.40.51   #     710.890.000,00 

4.4.90.51   #   4.900.600.000,00 

  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Os empenhos emitidos no mês de novembro de 2017 possuem a 
mesma classificação quanto 

(A) à função e elemento de despesa. 

(B) à categoria econômica e função. 

(C) à categoria econômica e modalidade de aplicação. 

(D) ao grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação. 

(E) ao grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. 

 

GABARITO: 

  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

30) (CESPE – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT 7ª Região 
– 2017) Na classificação da despesa orçamentária segundo a 
natureza, a informação gerencial que tem por finalidade indicar 
se os recursos serão aplicados diretamente por órgãos ou 
entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro 
ente federativo e suas respectivas entidades é denominada 

A) categoria econômica. 

B) natureza da despesa. 

C) elemento de despesa. 

D) modalidade de aplicação. 

             GABARITO: 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

31) (FCC – Assistente Técnico Adm. – Técnico Contábil – Pref. 
Mun. Teresina/PI – 2016) Determinado ente público no mês de 
janeiro de 2016 emitiu empenho destinado a aquisição de dois 
imóveis usados utilizando o código da natureza despesa 
orçamentária “4.5.90.61.00”. No que tange à classificação da 
despesa orçamentária, o primeiro e o segundo dígitos “4.5”, 
referem-se, respectivamente, a 

  

(A) elemento de despesa – aquisição de imóveis e grupo de 
natureza de despesa − investimentos. 

(B) grupo de natureza de despesa – ativo imobilizado e elemento 
de despesa – inversões financeiras. 



Classificação da Despesa Orçamentária 

(C) categoria econômica – despesa de capital e grupo de 
natureza de despesa – inversões financeiras. 

(D) grupo de natureza de despesa – investimentos e elemento de 
despesa – aquisição de imóveis. 

(E) categoria econômica – despesa de capital e grupo de 
natureza de despesa – ativo imobilizado. 

 

GABARITO: 

  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

32) (FCC – Analista Judiciário – Contadoria – TRF 3ª Região – 
2016) No início de janeiro de 2016, o Departamento de 
Contabilidade de determinada unidade da justiça federal 
procedeu o registro contábil dos empenhos emitidos destinados 
às despesas: (em R$) 

  

aquisição de pneus para os veículos da frota – 850 

tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto – 170 

aquisição de pen-drive – 190 

prestação de serviços de vigilância ostensiva - 220 

 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

aquisição de produtos de higienização – 430 

vale-refeição – 150 

aquisição de lâmpadas e luminárias para reposição – 110 

serviços com adaptação de bens imóveis - 440 

aquisição de passagens áreas – 80 

auxílio transporte pago em forma de pecúnia - 40 

  

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

Segundo a Lei Federal no 4.320/1964, as despesas empenhadas 
nos elementos de despesas − “30 − Material de Consumo” e “39 
− Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Jurídica” somam, em 
R$, respectivamente, 

(A) 730 e 680. 

(B) 1.660 e 640. 

(C) 1.750 e 390 

(D) 1.580 e 980. 

(E) 1.730 e 680. 

 

GABARITO: 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

33) (CESPE – Analista – Finanças e Controle – MPU – 2015) A 
discriminação da despesa quanto a sua natureza deve ser feita, 
na elaboração da lei orçamentária, por categoria econômica, 

grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.  
 

GABARITO: 

  

 


