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MINUTA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 
 
 

“Dispõe sobre padronização e 
adoção de  novos critérios na 
classificação das receitas e despesas 
públicas, no âmbito dos Municípios” 

 
     
   O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 
 
   Considerando que  a  Portaria nº 42, de 14 de abril de 
1.999, do Ministério do Orçamento e Gestão, atualizou a discriminação da 
despesa por funções de que tratam o inciso I, do  § 1º , do art. 2º, e § 2º, do 
art. 8º, ambos da Lei nº 4.320/64, estabelecendo, ainda, conceitos de função, 
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais; 
  
    Considerando que, para que sejam consolidadas as Contas 
Públicas Nacionais, em obediência ao disposto no art. 51 da Lei 
Complementar nº101/2.000  (Lei de Responsabilidade Fiscal), há a 
necessidade da uniformização dos procedimentos de execução orçamentária 
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,  
 
   Considerando que neste contexto impõe-se, 
necessariamente, a utilização de uma mesma classificação orçamentária de 
receitas e despesas públicas, porquanto a demonstração da despesa constante 
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária far-se-á por grupo de 
natureza, de acordo com o art. 52, incisos I, alínea “b”, e II, alínea “b”, da Lei 
Complementar nº 101/2.000; 
 

Considerando, ainda, que, neste sentido, foram  editadas 
pelo Governo Federal  a   Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 
2.001,  e as  Portarias de  nºs  180, de 21 de maio de 2.001, e  212, de 4 de 
junho de 2.001, 

 
RESOLVE   
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    Art. 1º - Determinar aos Municípios Goianos que , 
na execução orçamentária do exercício financeiro de 2.002 e seguintes, 
passem  a adotar os critérios de classificação de receitas e despesas públicas,  
estabelecidos na Portaria  nº 42, de 14.04.1999, na Portaria Interministerial nº 
163, de 04.05.2001 e Portarias nºs 180, de  21.05.2001, e 212, de 04.06.2001, 
editadas pelo Governo Federal.  
 
    Parágrafo Único -  Na confecção do Plano 
Plurianual para o período de 2.002 a 2.005, bem como  da Lei Orçamentária 
para o exercício financeiro de 2.002, cujos prazos de  elaboração esgotam-se 
em  31 de agosto do corrente exercício, já deverão ser levadas a efeito  as 
novas normas impostas. 
     
 
 
 DA NOVA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 
     

    
Art. 2º - Nos termos da Portaria nº 42/99, as funções 

a que se refere o art. 2º, inciso I, da Lei 4.320/64, passam a ser as constantes 
do Anexo I desta Resolução.       

 
§ 1º - Como função, deve entender-se o maior nível 

de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. 
 
    § 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. 
 
    § 3º - A subfunção representa uma partição da 
função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor 
público. 
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    § 4º - As subfunções poderão ser combinadas com 
funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas, na forma do Anexo a 
esta Resolução. 
 
    Art. 3º - Para os efeitos da presente 
Resolução, entendem-se por: 
 

a) Programa, o instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual; 

b) Projeto, 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; 

c) Atividade, 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; 

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. 

 
 

Parágrafo Único – Nos Planos Plurianuais, nas Leis 
de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais, deverão ser 
apresentados de forma detalhada, os Programas que serão levados a efeito 
pela Administração, com  definição clara das ações,  metas e objetivos a serem 
atingidos, inclusive com quantificação da carga de trabalho e descrição  das 
obras e serviços a serem implementados. 
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Art. 4º - Os Municípios estabelecerão, em atos 
próprios, suas estruturas de programas, códigos e identificação, respeitados 
os conceitos e determinações desta  Resolução. 

 
Art. 5º - Nas leis orçamentárias, nos balancetes 

mensais e nos balanços anuais, 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”. 

 
 
 
DA  CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA 
 
 
 
Art. 6º -  A classificação da receita, a ser utilizada 

por todos os  Municípios Goianos,  consta do Anexo II desta Resolução, 
ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas 
peculiaridades. 

 
 
§ 1º -  Sem prejuízo do disposto no § 1º, do art. 2º, 

da Portaria  Interministerial nº 163/2001, os Municípios Goianos  
encaminharão mensalmente, ao Tribunal de Contas dos Municípios, para fins 
de consolidação, os desdobramentos criados na forma do caput deste artigo, 
para efeito de atualização, incremento e ajustamentos do sistema de informática 
específico da Casa. 

 
§2º-  As receitas de convênios, obrigatoriamente, 

deverão ser contabilizadas individualmente, ou seja, para cada convênio 
firmado deverá ser desdobrado um código a partir  de 
“1760.01.00/1760.02.00/1760.03.00” ou “2470.01.00/2470.02.00/2470.03.00” 
já existentes no Plano de Contas que integra esta Resolução (Anexo II), para 
efeito de adequação ao sistema de informática da Casa. 
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§ 3º - Também deverá ser tratada como referencial, 
para efeito  dos desdobramentos previstos no caput, a Portaria nº 180, de 
21.05.2001, da Secretaria do Tesouro Nacional.  

 
 
 
 
DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 
 
 
Art. 7º - A classificação da despesa, segundo a sua 

natureza,  compõe-se de: 
 
I - categoria econômica; 
II - grupo de natureza da despesa; 
III - elemento de despesa; 
 
 
§ 1º - 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. 

 
 
§ 2º - Entende-se por grupos de natureza de 

despesa a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas 
características quanto ao objeto de gasto. 

 
 
§ 3º - 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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§ 4º - As classificações da despesa por 

categoria econômica,  grupo de natureza,   modalidade de aplicação,  elemento 
de despesa e subelementos,  constam do Anexo III desta Resolução. 

 
 
Art. 8º - A  estrutura da natureza da despesa a ser 

observada na execução orçamentária de todos os Municípios  será 
“c.g.mm.ee.dd”, onde: 

 
 
a) “c” representa a categoria econômica; 
b) “g” o grupo de natureza da despesa; 
c) “mm” a modalidade de aplicação; 
d) “ee” o elemento de despesa; e 
e) “dd” o desdobramento  do elemento de despesa. 

 
 

 
Art. 9º - Na lei orçamentária, a discriminação da 

despesa, quanto à natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, 
grupo de natureza de despesa,  modalidade de aplicação e elemento de 
despesa. 

 
Art. 10 - A alocação dos créditos 

orçamentários na lei orçamentária anual deverá ser feita diretamente à unidade 
orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando 
vedada a consignação de recursos a título de transferência para unidades 
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.  

 
Art. 11 - A dotação global denominada 

“Reserva de Contingência”, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei 
nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de 
Governo,  para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela 
sua destinação, será identificada nos orçamentos de todas as esferas de 
Governo pelo código “99.999.9999.xxxx.xxxx”, no que se refere às 
classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o “x” 
representa a codificação da ação e o respectivo detalhamento. 



                                             Estado de Goiás 

                                             TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
                                              
  

 

 
 
Parágrafo Único - A classificação da Reserva 

de Contingência referida no caput, quanto à natureza da despesa, será 
identificada com o código “9.9.99.99.99”. 

 
 
Art. 12 -  Para que possa esta Corte de Contas 

manifestar-se acerca dos Orçamentos Anuais de 2.002 e seguintes, deverão, os 
Municípios, protocolá-los até 10(dez) dias após sua sanção, acompanhados 
do Plano Plurianual e da Lei de  Diretrizes Orçamentárias respectivos, 
devidamente instruídos e elaborados nos moldes da legislação pertinente, com 
a seguinte documentação : 

 
I -  o instrumento legal que os tenha aprovado, 

devidamente datado, numerado e assinado, acompanhado do Projeto e do 
Autógrafo de Lei respectivos; 

 
II  -  certificado, exarado pela autoridade 

responsável, atestando a publicação do  orçamento; 
 
III  -  Certidão da Câmara Municipal, atestando as 

sessões em que o referido projeto  foi votado; 
 
 
IV -  Anexo 1, da Lei 4.320/64 – Demonstração da 

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, na forma do Adendo 
II à Portaria SOF nº 08, de 04.02.85; 

 
 
V  -  Anexo 2, da Receita, da Lei 4.320/64, na forma 

do Adendo III à Portaria SOF nº 08, de 04.02.85; 
 
 
VI - Anexo 2, da Despesa, da Lei 4.320/64 – 

Natureza da Despesa por Unidades Orçamentárias e Consolidação Geral, 
organizados segundo a estrutura  do Anexo III da Portaria Interministerial nº 
163/2001;   
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VII  -  Demonstrativo das  Despesas por 

Projetos, Atividades e Operações Especiais, Conforme as Fontes de 
Recursos e as Categorias Econômicas, nos moldes do Anexo IV da 
presente Resolução; 

 
   
VIII  -  Anexo 6, da Lei 4.320/64 – Programa de 

Trabalho, na forma do Adendo V à Portaria  SOF nº 08, de 04.02.85; 
 
 
IX  -  Anexo 7, da Lei 4.320/64 – Programa de 

Trabalho do Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, 
por Projetos e Atividades, na forma do Adendo VI à Portaria SOF nº 08, de 
04.02.85; 

 
X  -  Anexo 8, da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da 

Despesa por  Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo  com 
os Recursos;     

 
XI  -  Anexo 9, da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da 

Despesa por Órgãos e Funções, na forma do Adendo VIII à Portaria SOF nº 
08, de 04.02.85; 

 
XII  -  Quadro de Detalhamento da Despesa por 

Órgãos,  Grupos e Fontes,   na forma do Anexo V desta Resolução;   
 
XIII -  Quadro discriminativo da receita por fontes e 

respectiva legislação, na forma do inciso III, do § 1º, do art. 2º, da Lei 
4.320/64; 

 
XIV  -  Tabela explicativa da evolução da receita e 

despesa, de conformidade com o  inciso III, art. 22, da Lei 4.320/64; 
 
 
XV  -  Estudos e estimativas das receitas 

programadas para o exercício financeiro, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo, nos moldes do § 3º, do art.12, da  Lei 
Complementar  nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 
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XVI - Demonstrativo  da compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do 
documento de que trata o § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
quando for o caso;            

    
XVII  -   Documento a que se refere o § 6º, do art. 

165, da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a 
renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado , nos termos do inciso II, do art. 5º, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

 
Parágrafo Único -  Para efeito da elaboração dos 

demonstrativos de que tratam os itens  VII, X  e XII deste artigo, ficam 
estabelecidos  os   Códigos de Fontes de Recursos constantes do Anexo VI 
desta Resolução: 

 
   Art. 13  -  Esta Resolução entra  em vigor na data de 

sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 
 
   TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 

em Goiânia, aos 
 
 
        , Presidente 
 
                                                              , Relator 
 
                                                              , Conselheiro 
 
                                                              , Conselheiro 
 
                                                              , Conselheiro 
 
                                                              , Conselheiro 
                                                            
                                                               , Conselheiro 
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Fui Presente:                                       , Procurador Geral de 
Contas                                


