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Na classificação institucional, as despesas são demonstradas por 
ÓRGÃOS e UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS. 
 
Unidade Gestora é o gênero e pode ser classificada em duas 
espécies, que são: Unidade Orçamentária e Unidade 
Administrativa.  
 

Unidade Orçamentária é aquela no qual a LOA consigna 
diretamente dotações a sua disposição, isto é, é aquela unidade 
apresentada na LOA.  
 

Unidade Administrativa é aquela no qual a LOA não consigna 
dotações, isto é, depende de uma descentralização de créditos de 
uma unidade superior. 
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Transferência de crédito, de uma unidade, orçamentária ou 
administrativa para outra, do poder de utilizar créditos 
orçamentários ou adicionais que estejam sob a sua supervisão, ou 
lhe tenham sido dotados ou transferidos. São operações 
descentralizadoras de créditos: o destaque e a provisão. 
 
Destaque de Crédito – operação descentralizadora de crédito 
orçamentário em que um Ministério (ou Secretaria de Estado ou 
Município) ou órgão transfere, para outro Ministério ou Órgão, o 
poder de utilização dos recursos que lhe foram dotados. 
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Provisão de Crédito – operação descentralizadora de crédito 
orçamentário, em que a unidade orçamentária de origem 
possibilita a realização de seus programas de trabalho por parte de 
unidade de administração diretamente subordinada, dentro de um 
mesmo Ministério (ou Secretaria de Estado ou de Município). 
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Movimentação Recursos Financeiros 
 
Repasse – importância que a unidade orçamentária transfere a 
outro Ministério (ou Secretaria de Estado ou Município) ou órgão. 
 
Sub-repasse – importância que a unidade orçamentária transfere a 
outra unidade orçamentária ou administrativa do mesmo Ministério 
(ou Secretaria de Estado ou Município) ou órgão. 
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A movimentação de recursos orçamentários em sentido horizontal 
denomina-se DESTAQUE. Quando ocorre o DESTAQUE, deve 
ocorrer também o REPASSE (envio dos recursos financeiros para 
lastrear os créditos destacados à outra unidade) 
 
A movimentação de recursos orçamentários em sentido vertical 
denomina-se PROVISÃO. Quando ocorre a PROVISÃO, deve 
ocorrer também o SUB-REPASSE (envio dos recursos financeiros 
para lastrear os créditos remetidos à outra unidade) 
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ESQUEMA 
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QUESTÕES 
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1) (FCC - Auditor Fiscal - SEFAZ/GO - 2018) O quadro a seguir 
apresenta parte da classificação institucional de um determinado 
estado: 
  
Órgão Orçamentário – Unidade Orçamentária 
  
08.000 – Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
08.001 – Coordenadoria da Agricultura 
08.002 – Coordenadoria do Abastecimento 
  
09.000 – Secretaria do Meio Ambiente 
09.002 – Fundação de Conservação de Parques 
09.003 – Fundação de Conservação Hidrográfica 
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Considere ainda que as unidades orçamentárias são também 
unidades gestoras. 
  
A descentralização de créditos orçamentários da unidade 
orçamentária 08.001 para a 09.003 e a liberação de recursos 
financeiros da unidade gestora 09.002 para a 09.003 
correspondem, respectivamente, a 
  
(A) uma provisão e um sub-repasse. 
(B) um destaque e um sub-repasse. 
(C) uma provisão e um repasse. 
(D) um destaque e um repasse. 
(E) um repasse e uma provisão.   GABARITO: 
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2) (Auditor Estadual de Controle Externo - TCM/BA - 2018) Caso o 
Ministério da Justiça transfira créditos orçamentários ao Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para a execução de 
programa legalmente instituído entre as partes, a descentralização 
ocorrida corresponderá a  
  
A) destaque. 
B) provisão. 
C) cota. 
D) repasse. 
E) sub-repasse. 
 
GABARITO: 
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3) (Auditor - SEFAZ/RS - 2018) Durante a execução orçamentária 
do exercício, um hospital público, órgão da administração direta 
federal, irá adquirir um equipamento de raios X, inicialmente 
previsto na lei orçamentária anual (LOA) para ser adquirido 
diretamente pelo Ministério da Saúde, a quem o hospital está 
subordinado. Para que o hospital realize a compra, o Ministério da 
Saúde deverá providenciar a movimentação orçamentária e 
financeira, conforme a legislação vigente, respeitando as fases da 
despesa pública. Nesse caso, para que o hospital realize o 
empenho referente a essa despesa ainda no exercício corrente, o 
Ministério da Saúde deverá realizar uma movimentação 
denominada 
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A) provisão de créditos orçamentários. 
B) descentralização de recursos financeiros. 
C) destaque de recursos financeiros. 
D) sub-repasse de recursos financeiros. 
E) repasse de créditos orçamentários. 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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4) (Analista Judiciário – Administrativa - STJ - 2018) A 
descentralização de créditos orçamentários deve ser acompanhada 
da modificação da unidade orçamentária na classificação 
institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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