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1 - ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua 
estrutura e sua organização, implementadas por meio de um 
sistema de classificação estruturado. Esse sistema tem o 
propósito de atender às exigências de informação demandadas 
por todos os interessados nas questões de finanças públicas, 
como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e 
a sociedade em geral.  

Na estrutura atual do orçamento público, as programações 
orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho, que 
contêm informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas ou 
financeiras. 

 



1.1 - PROGRAMAÇÃO QUALITATIVA 

O programa de trabalho, que define qualitativamente a 
programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e 
objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, 
sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes 
blocos de informação: classificação por esfera, classificação 
institucional, classificação funcional, estrutura programática e 
principais informações do Programa e da Ação, conforme 
detalhado a seguir: 

 

 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 



1.1 - PROGRAMAÇÃO QUALITATIVA 

 

 

 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 



1.2 - PROGRAMAÇÃO QUANTITATIVA 

A programação orçamentária quantitativa tem duas dimensões: a 
física e a financeira. 

A dimensão física define a quantidade de bens e serviços a serem 
entregues. 
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1.2 - PROGRAMAÇÃO QUANTITATIVA 

A dimensão financeira estima o montante necessário para o 
desenvolvimento da ação orçamentária de acordo com os 
seguintes classificadores: 
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CÓDIGO ESTRUTURA COMPLETA DA PROGRAMAÇÃO 
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. Esfera – OF / OS / OI 

 

. Institucional – Órgão e UO 

 

. Funcional – Função e Subfunção 

 

. Programática – Programa, Projeto, Atividades e Operações 
Especiais 

 

. Natureza – c.g.mm.ee.dd 
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Classificação por Esfera 
 

De acordo com o MTO 2019, na LOA, a esfera tem por finalidade 
identificar se a despesa pertence ao Orçamento Fiscal (F), da 
Seguridade Social (S) ou de Investimento das Empresas Estatais 
(I), conforme disposto no § 5º do art. 165 da CF.  

 

Código – Esfera 

10 – OF 

20 – OS 

30 – OI  
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Classificação por Esfera 

OF - referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
 

OS - abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e 
 

OI - orçamento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto. 
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Classificação Institucional 
 

De acordo com o MTO 2019, a classificação institucional, na 
União, reflete as estruturas organizacional e administrativa e 
compreende dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e 
unidade orçamentária. As dotações orçamentárias, especificadas 
por categoria de programação em seu menor nível, são 
consignadas às UOs, que são as responsáveis pela realização das 
ações. Órgão orçamentário é o agrupamento de UOs.  
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Classificação Institucional 
 

Art. 14, Lei 4.320/64 

Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão 
consignadas dotações próprias. 
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Exemplo – Classificação Institucional (5 dígitos): 
 

1) 39.000 

 39.000: Ministério dos Transportes (Órgão Orçamentário – é o 
agrupamento de UO´s);  

2) 39.250  

 250: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 
(Unidade Orçamentária - UO); 

3) 39.252 

 252: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
– DNIT (Unidade Orçamentária - UO);  
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Classificação Institucional 
 

De acordo com o MTO 2019, um órgão orçamentário ou uma UO 
não correspondem necessariamente a uma estrutura 
administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos 
especiais e com os órgãos Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, (73.000) Encargos Financeiros da União 
(71.000), Operações Oficiais de Crédito (74.000), 
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal (75.000) e 
Reserva de Contingência (90.000). 

 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 


