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Classificação Funcional – MTO 2019 
 

A classificação funcional é formada por funções e subfunções e 
busca responder basicamente à indagação “em que áreas de 
despesa a ação governamental será realizada?”. Cada atividade, 
projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às 
quais se vinculam. 
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Classificação Funcional – MTO 2019 
 

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42, 
de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e 
Gestão (MOG), e é composta de um rol de funções e subfunções 
prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por 
área de ação governamental nos três níveis de Governo. Trata-se 
de uma classificação independente dos programas e de aplicação 
comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do 
Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação 
nacional dos gastos do setor público. 
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Classificação Funcional (Art. 1, Port. MPOG 42/99): 
 

Função (§1º) 

Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das 
diversas áreas de despesa que competem ao setor público. 
 

Subfunção (§3º) 

A subfunção representa uma partição da função, visando a 
agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. 
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Classificação Funcional (Anexo, Port. MPOG 42/99): 
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Classificação Funcional (Anexo, Port. MPOG 42/99): 
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Classificação Funcional (Art. 1, Port. MPOG 42/99): 
 

Função 

Saúde, Educação, Transporte, Habitação, Administração, 
Trabalho, Urbanismo, etc. 

Exemplo: Transporte (12) 
 

Subfunção 

Ex.: Função: Transporte (12) 

Subfunções: Transporte Aéreo (781), Rodoviário (782), 
Ferroviário (783), Hidroviário (784) e Especiais (785). 
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Classificação Funcional (Art. 1, Port. MPOG 42/99): 
 

Matricialidade (§4º) 

As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes 
daquelas a que estejam vinculadas, na forma do Anexo desta 
Portaria. 

 

Exemplo:  

Função – Educação (12) 

Subfunção vinculada – Ensino Médio (362)  

Subfunção não vinculada - Administração Financeira (123) / 
Formação de RH (128) 
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Classificação Funcional (Art. 1, Port. MPOG 42/99): 
 

Função Encargos Especiais (§2º) 

A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação 
às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado 
no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, 
ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, 
portanto, uma agregação neutra.  

 

Importante: A Função “Encargos Especiais” não aceita 
subfunções de outras funções. 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 



Classificação Funcional (Anexo, Port. MPOG 42/99): 
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Classificação Programática (Art. 2, Port. MPOG 42/99): 

Programa (a) 

Instrumento de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual. 
 

MCASP: O orçamento Federal está organizado em programas, a 
partir dos quais são relacionadas às ações sob a forma de 
atividades, projetos ou operações especiais, especificando os 
respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias 
responsáveis pela realização da ação. 
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Classificação Programática (Art. 2, Port. MPOG 42/99): 
 

Projeto (b) 

Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a 
expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo 
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Classificação Programática (Art. 2, Port. MPOG 42/99): 
 

Atividade (c)  

Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um 
produto necessário à manutenção da ação de governo. 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 



Classificação Programática (Art. 2, Port. MPOG 42/99): 
 

Operações Especiais (d) 

Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um 
produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços. 

 

Ex.: pagamento da dívida pública, pagamento de indenizações, 
ressarcimentos, sentenças judiciais, juros, pensões, 
aposentadorias, reserva de contingência, etc. 
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Esquema - Programa 
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Art. 4, Port. MPOG 42/99 
 

Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão 
identificadas em termos de funções, subfunções, programas, 
projetos, atividades e operações especiais. 

 

Parágrafo único. No caso da função “Encargos Especiais”, os 
programas corresponderão a um código vazio, do tipo “0000”. 
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Classificação por Natureza – MTO 2019 

Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320, de 1964, tratam da 
classificação da despesa por categoria econômica e elementos. 
Assim como no caso da receita, o art. 8º dessa lei estabelece que 
os itens da discriminação da despesa serão identificados por 
números de código decimal, na forma do respectivo Anexo IV, 
atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria 
Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. O conjunto de 
informações que formam o código é conhecido como classificação 
por natureza da despesa e informa a categoria econômica da 
despesa, o grupo a que ela pertence, a modalidade de aplicação 
e o elemento. 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 



Classificação por Natureza – MTO 2019 

Na base de dados do sistema de orçamento, o campo que se 
refere à natureza da despesa contém um código composto por 
oito algarismos, sendo que o 1º dígito representa a categoria 
econômica, o 2º o grupo de natureza da despesa, o 3º e o 4º 
dígitos representam a modalidade de aplicação, o 5º e o 6º o 
elemento de despesa e o 7º e o 8º dígitos representam o 
desdobramento facultativo do elemento de despesa 
(subelemento): 
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Classificação por Natureza - 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 
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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. 
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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.  
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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. 
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Classificação por Natureza – MTO 2019 
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Classificação por Natureza – MTO 2019 

 

OBSERVAÇÃO: Reserva de Contingência e Reserva do RPPS A 
classificação da Reserva de Contingência, bem como a Reserva 
do RPPS, destinadas ao atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos, inclusive para a 
abertura de créditos adicionais, quanto à natureza da despesa 
orçamentária, serão identificadas com o código “9.9.99.99”, 
conforme estabelece o parágrafo único do art. 8º da Portaria 
Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. 
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IMPORTANTE – Legislação da Despesa Pública: 

 

# Lei 4.320/64 

# MTO 2019, páginas 23 a 60 

# MCASP (7ª edição), páginas 70 a 124 

# Portaria Int. STN/SOF nº 163/2001 

# Portaria MPOG nº 42/1999 
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