
Despesas por Função do Governo Central 
Classificação COFOG 

    

 

    

DIMENSÃO TEMPORAL 

Início 2010 
 
Fim Série em curso 
 
Periodicidade Anual 
 
Tempestividade Defasagem de um ano para os dados anuais 
 

DIMENSÃO CONCEITUAL 

Unidade de Medida R$ milhões correntes 

  

Cobertura de Governo Governo Central Orçamentário: compreende todas as unidades inclusas no 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, tais como ministérios, departamentos, 
fundos, agências e fundações dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário bem 
como o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), exceto o Banco Central do Brasil que, dadas suas 
características, compõe o subsetor de corporações públicas financeiras. 

  

Caracterização dos Eventos A base apresentada foi criada a partir de uma base bruta de dados extraída do 
sistema “Tesouro Gerencial” que permite analisar o dispêndio governamental 
brasileiro em diversas dimensões.  

  

Fatores de Remuneração Não se aplica 
 
 

Regime de Apropriação Foi considerado o conceito de despesa liquidada, que representa o total empenhado 
e liquidado pelas unidades executoras. Cabe destacar ainda que às despesas 
liquidadas foram adicionados os pagamentos de restos a pagar não processados 
inscritos em exercícios anteriores de modo a se criar uma proxy do regime de 
competência, uma vez que esse tipo de restos a pagar ao serem pagos foram, em 
algum momento, obrigatoriamente liquidados. 
Em virtude do processo de consolidação do governo geral as transferências a outras 
unidades do governo geral são apuradas pelo regime de caixa (despesas pagas 
incluídos os restos a pagar processados e não processado pagos). 
  

  

Fontes de Informações A fonte primária para a obtenção dos dados do governo central é o Sistema de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. 
As despesas de juros são informadas pelo Banco Central do Brasil. As contribuições 
sociais imputadas são calculadas e fornecidas pelo IBGE.  

 
  



Comentários Metodológicos É importante destacar que são realizados alguns ajustes no valor final da COFOG para 
adaptá-lo ao valor da despesa apurado de acordo com o GFSM 2014. O total da 
despesa da COFOG deve ser igual ao total da despesa somada ao investimento líquido 
em ativos não financeiros.  
Entre os ajustes destacam-se: 
i. Contribuições sociais imputadas dos empregadores:  diferença entre os 
benefícios sociais pagos pelo governo diretamente aos seus servidores (beneficiários 
do Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS) sob a forma de aposentadorias, 
pensões etc. e as contribuições recebidas sob a forma de PSS, pensão militar, 
montepio civil etc. É feita uma regra de distribuição desta rubrica de acordo com a 
contribuição social efetiva;  
ii. Alienação de ativos não financeiros: como o investimento é calculado pela 
diferença entre aquisição e alienação de ativos não financeiros, foi criada uma regra 
para exclusão dessas receitas das despesas de investimento classificadas na COFOG; 
e 
iii. Pagamento de passivos: foram excluídos os pagamentos dos débitos da 
União referentes aos anos de 2010 a 2014 realizados em 2015 junto ao Banco do 
Brasil (BB), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dado que é utilizado o conceito de 
competência para a apuração da despesa. 
 
Maiores informações estão disponíveis na Nota Metodológica “Despesas por Função 
do Governo Central -  Classificação COFOG” disponível no site do Tesouro Nacional 
em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/notas-metodologicas-
de-estatisticas-fiscais-do-governo-geral 

  

  

Política de Revisão A atualização/revisão deverá ser realizada anualmente após a divulgação da 
publicação “Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo”. 
  

  

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS) 

 

Coluna A – Ano de 

Lançamento 

Descrição: ano de lançamento  

Tipo: Data 

Tamanho: 4 

Formato: aaaa 

Coluna B - Rubricas de Ajustes 

Metodológicos 

Descrição: refere-se aos ajustes metodológicos para adequar o valor da despesa 

apurada de acordo com o GFSM 2014 e inclusão de dados obtidos de fontes 

externas, como as rubricas de juros e contribuição imputada. 

Tipo: Texto 

Tamanho: não se aplica 

Formato: não se aplica 
 

Coluna C – Natureza Despesa 

Detalhada 

Descrição: refere-se à classificação da despesa orçamentária segundo sua natureza. 

A NDD possui até oito dígitos na forma “A.B.CD.EF.GH”, na qual “A” refere-se à 

categoria econômica, “B” – Natureza da Despesa, “CD” – Modalidade de Aplicação, 

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/notas-metodologicas-de-estatisticas-fiscais-do-governo-geral
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/notas-metodologicas-de-estatisticas-fiscais-do-governo-geral


“EF” – Elemento de Despesa e “GH” – Subitem.  

Tipo: Número  

Tamanho: até 8 posições 

Formato: ABCDEFGH 

Coluna D - Natureza Despesa 

Detalhada - Descrição 

Descrição: refere-se à descrição do código da natureza da despesa detalhada 

informado na coluna C 

Tipo: Texto 

Tamanho: não se aplica 

Formato: não se aplica 

  

Coluna E – Modalidade de 

aplicação - Código 

Descrição:  a modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados 

mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização 

orçamentária para outros níveis de Governo, seus órgãos ou entidades, ou 

diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou, 

então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro 

órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo. 

Tipo: Número 

Tamanho: até 2 posições 

Formato: não se aplica 

Coluna F – Ação Governo - 

Código 

Descrição: as ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), 

que contribuem para atender ao objetivo de um programa. 

Tipo: não se aplica 

Tamanho: não se aplica 

Formato: não se aplica 

Coluna G – Ação Governo - 

Descrição 

Descrição: refere-se à descrição do código da ação governo 

Tipo: Texto 

Tamanho: Não se aplica 

Formato: Não se aplica 

Coluna H – Unidade 

Orçamentária - Código 

Descrição: Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços 

subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações 

próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964). 

Tipo: Não se aplica 

Tamanho: Não se aplica 

Formato: Não se aplica 

Coluna I – Unidade 

Orçamentária - Descrição 

Descrição: refere-se à descrição do código da unidade orçamentária 

Tipo: Não se aplica 

Tamanho: Não se aplica 

Formato: Não se aplica 

Coluna J – Valor (R$ Milhões) Descrição: corresponde ao saldo das despesas liquidadas somadas aos restos a 

pagar não processados pagos para as linhas correspondentes à despesa e ao saldo 

da receita realizada para as linhas referentes à alienação de ativos não financeiros. 

Como as receitas devem ser excluídas das despesas os valores encontram-se 

negativos. 



Tipo: Número 

Tamanho: Não se aplica 

Formato: Não se aplica 

Coluna K – Classificação 

Econômica GFS - Código  

Descrição: a classificação econômica GFS é a classificação das transações segundo 

sua natureza econômica definida pela metodologia do Manual de Estatísticas de 

Finanças Públicas do FMI (GFSM 2014). 

Tipo: Número 

Tamanho: até 4 posições 

Formato: Não se aplica 

Coluna L – Classificação 

Econômica GFS - Descrição  

Descrição: descrição do código da classificação econômica GFS. 

Tipo: Texto 

Tamanho: Não se aplica 

Formato: Não se aplica 

Coluna M – Classificação 

COFOG 

Descrição: a classificação por Funções de Governo (COFOG) é a classificação 

detalhada das funções, ou objetivos socioeconômicos, que as unidades do governo 

geral pretendem alcançar por meio de distintos tipos de gasto. A COFOG fornece 

uma classificação dos gastos do governo por funções que são de interesse geral e 

úteis para uma ampla variedade de aplicações analíticas. 

Tipo: Número 

Tamanho: até 4 posições 

Formato: Não se aplica 

Coluna N – Classificação 

COFOG - Descrição 

Descrição: refere-se à descrição do código da classificação COFOG. 

Tipo: Texto 

Tamanho: Não se aplica 

Formato: Não se aplica 

Outras informações NA: não aplicável 

ND: não disponível 

  

 


