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NOTA TÉCNICA/AMM – Nº 01/2021 

    Área Técnica: Contábil, Financeira e Fiscal 

 

 

PORTARIA STN Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

E PORTARIAS CORRELATAS  

 

 

“Estabelece a classificação das fontes ou destinações de recursos a 

ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios”. 

 

 

 

   

                        PORTARIAS CORRELATAS  

 

   Portaria STN nº 394, de 17 De julho De 2020 

     Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23 fevereiro de 2021 

      Portaria Conjunta STN/SOF Nº 21, de 23 de fevereiro De 2021 

 

 

 

 

ASSUNTO: Classificação das fontes de recursos a ser utilizada por 

todos os entes federados.  

 

 

1.0 Introdução  

 

            Para compreender a PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 20211, 

da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, que defini, pela 

                                                             
1 Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-710-de-25-de-fevereiro-de-2021-305389863 
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primeira vez, uma classificação padronizada por fonte ou destinação 

de recursos a ser utilizada pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, é necessário correlacioná-la com as demais que a 

antecederam. São elas: Portaria STN nº 394, de 17 de julho de 2020, 

que estabelece rol mínimo de fontes de recursos a ser observado na 

federação para identificação dos recursos de natureza federal 

vinculados a ações e serviços públicos de saúde repassados no bojo 

da Ação 21C02; Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de fevereiro de 2021, 

que estabelece a padronização das fontes ou destinações de recursos 

a serem observadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios3, e Portaria Conjunta STN/SOF Nº 21, de 23 

de fevereiro de 2021, que aprova adendo à parte I –Procedimentos 

Contábeis Orçamentários da 8º edição do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP)4. 

 

A questão de fontes padronizadas, sempre foi um calcanhar de 

Aquiles na Execução Orçamentária versus Prestação de Contas das 

unidades públicas administrativas em todos os entes e poderes da 

nação. No governo federal, a contabilidade por fontes é uma 

política sistematizada e consolidada5. Nos demais entes federados 

ficou, até então, a cargo das exigências de cada Tribunal de Contas 

e dos sistemas operacionais de software de gestão pública, 

prestadores de serviços, responsáveis pela execução orçamentária 

dos municípios.  

 

Com o amadurecimento do nível de informação gerada com a 

Consolidação de Contas Nacionais, a necessidade de padronizar as 

fontes ficou evidente e inevitável. Com isto a Secretaria do 

                                                             
2  Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-394-de-17-de-julho-de-2020-267510372 
3 Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-stn/sof-n-20-de-23-de-

fevereiro-de-2021-304861747 
4 Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-stn/sof-n-21-de-23-de-

fevereiro-de-2021-304913062 
5 Fonte: Livro Gestão De Finanças Públicas, 2º edição/2018, por Feijo Paulo 

Henrique;Medeiros Marcio e Albuquerque Claudiano. A classificação por fontes da União é 

estabelecida, no orçamento federal, pela Portaria SOF nº 01/2001. 

http://www.amm.org.br/
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Tesouro Nacional-STN em conjunto, ou não, com a Secretaria de 

Orçamento Federal—SOF, tem editado normativas com o firme propósito 

de melhorar a informação e credibilidade dos dados nacionais. 

 

2.0 Portaria STN nº 394, de 17 De julho De 2020 

 

Usando da prerrogativa de Órgão Central de Contabilidade da 

União6, detentor da competência transitória para editar normas 

gerais para consolidação das contas públicas, a STN, inicialmente 

editou Portaria 394/20207, estabelecendo um rol mínimo de fontes de 

recursos a ser observado na federação para identificação dos 

recursos de natureza federal vinculados à ações e serviços públicos 

de saúde destinados ao enfrentamento da covid-19(Ação 21C0). Tal 

medida se embasou na Recomendação MPF/MPCTCU nº13/2020, expedida em 

conjunto pelo Ministério Público Federal-MPF e pelo Ministério 

Público de Contas junto ao TCU–MPCTCU, ao governo federal.  

 

O termo “observado na federação”, constante no texto da 

Portaria STN nº394/2020, em uma leitura desatenta, poderia ser 

interpretado como “entes da federação”. Mas não foi este o 

propósito, sendo a regra aplicada somente ao governo federal em 

consonância com as informações da execução orçamentária dos 

municípios geradas nos moldes da Matriz de Saldos Contábeis-MSC, 

encaminhadas via Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 

Setor Público Brasileiro-SICONFI. 

 

Destaca-se que a Portaria nº 394/2020, vai vigorar até 

dezembro de 2021. Durante o exercício de 2021 admite-se a 

                                                             
6 Inciso I do art. 17 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do art. 

6o do Decreto no 6.976/2009 
7 Obs.: Para esta Portaria STN nº 394/2020, há Nota Técnica SEI nº 38103/2020/ME, com 

maiores esclarecimentos dos pontos abordados. Na ocasião a AMM fez uma Nota Técnica AMM nº 

13_2020, encaminhada aos Municípios pelo Ofício Circular Presidência nº 056/2020/AMM, no 

dia 21 de setembro de 2020.  

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com


 
 
 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT 

6 

     Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com 

sistemática “de-para” como mecanismo de envio de dados via SICONFI. 

E para aqueles municípios que não utilizam em seus sistemas 

operacionais a mesma codificação de fontes que o Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso adota, além do “de-para”(siconfi), terão 

que fazer o “para-o” (aplic/TCE/MT).   

 

3.0 Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23 fevereiro de 2021 

 

A Portaria Conjunta STN/SOF nº 20/2021, a partir de 

01/01/2022, revogará a Portaria STN nº 394/2020. Em conjunto, a 

Secretaria do Tesouro Nacional-STN e a Secretaria de Orçamento 

Federal-SOF aprovam a estrutura padronizada para a classificação 

por fonte ou destinação de recursos e as regras para sua utilização 

a serem observadas pelos entes da Federação na elaboração do 

orçamento e na execução contábil e orçamentária. Está nesta 

Portaria a estrutura padronizada para todos os entes da federação.  

 

Para compreender o porquê de tantas Portarias, é necessário 

analisar os parágrafos do artigo 1º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 

20/20+-21.Vejamos:  

 

§ 1º Denomina-se fonte ou destinação de recursos o 

agrupamento de receitas que possuem as mesmas normas de 

aplicação na despesa. 

§ 2º A estrutura de codificação da classificação por 

fonte ou destinação de recursos será composta de 3 

dígitos. 

 

§ 3º As fontes ou destinações de recursos a serem 

utilizadas pela União serão definidas por 

meio de Portaria específica publicada pela 

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com
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Secretaria de Orçamento Federal, no intervalo de 000 a 

499.(grifo nosso) 

 

§ 4º As fontes ou destinações de recursos a serem 

utilizadas por Estados, Distrito Federal e Municípios 

serão definidas por meio de Portaria específica 

publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no 

intervalo de 500 a 999. (Grifo nosso). 

 

 

Observa-se que a razão de ser da Portaria STN nº 710/2021 está 

neste parágrafo quarto (§4º) da Portaria Conjunta STN/SOF nº 

20/2021, o qual define que a STN editará portaria específica 

estabelecendo as fontes ou destinação de recursos a serem 

utilizados pelos entes subnacionais, entre eles os Municípios.  

 

Outro ponto a ressaltar da Portaria Conjunta STN/SOF nº 

20/2021, está na questão dos prazos definidos de forma facultativa 

e obrigatória a saber. Quanto ao primeiro, de forma facultativa, 

refere-se à execução orçamentária do exercício de 2022, permitindo-

se a utilização do mecanismo de "de-para" para o envio das 

informações (Prestação de Contas) à STN já no novo formato (art,3º-

II). A segunda, de forma obrigatória, será a partir do exercício de 

2023, desde a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - PLDO e do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, 

em 2022, a ser executado no exercício de 2023(art.3-I).  

 

Assim, no exercício de 2023 a exigência será integral, não 

somente na execução orçamentária, mas também nas peças 

orçamentárias e em todas as formas de prestação de contas.  

 

Com o intuito de melhorar o entendimento, segue um 

quadro demonstrativo com FONTES E OU DESTINAÇÃO DE 

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com
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RECURSOS PADRONIZADAS e seus respectivos prazos. Vejamos:  

 

 

 

                 

                             Figura I 

        PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 20/2021 

                             Prazos 

                          Artigo 3º I-II  

       

       Ratificada pela Portaria STN nº 710/2021- Art. 2º 
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 2022  

Para a execução 

orçamentária em 

2023 

 

 
   

Execução 

orçamentária 

 2023   

 
   

Prestação de 

contas 

2022 2023 “De-para” 

MSC 

Para o ano 

de 2022 

Fonte: Elaboração própria com base na Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20/2021, Artigo 3ºI-II.  

 

Ainda sobre Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20/2021, há uma 

exigência importante. Trata-se da informação complementar (ANEXO 

II) à estrutura de codificação da classificação marcando a 

competência do recurso, se do exercício em execução ou se de ano 

anterior. (Art.2-I), entre outras.  

 

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com


 
 
 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT 

9 

     Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com 

Ressalta-se que existe uma flexibilização, a mesma está na 

possibilidade de detalhamentos adicionais da codificação 

padronizada da fonte ou destinação de recurso sem ser necessário o 

envio desta informação à STN. 

 

4.0 Portaria Conjunta STN/SOF Nº 21, de 23 de fevereiro De 2021 

 

Já a Portaria Conjunta STN/SOF Nº 21/2021, traz em seus 

considerandos as razões que motivaram a mudança estrutural 

apresentada nas portarias referendadas. São elas:   

 

a)   aprimorar os critérios de reconhecimento de despesas e 

receitas orçamentárias; 

b)   instituir instrumento eficiente de orientação comum aos 

gestores nos três níveis de governo, mediante consolidação, 

em um só documento, de conceitos, regras e procedimentos de 

reconhecimento e apropriação das receitas e despesas 

orçamentárias; e 

c)   elaborar demonstrativos de estatísticas de finanças públicas 

em consonância com os padrões e regras estabelecidas nos 

acordos e convênios internacionais de que a União for parte, 

conforme previsto no inciso XVIII do art. 7º do Decreto nº 

6.976, de 2009, e no inciso XXV do art. 32 do Anexo I do 

Decreto nº 9.003, de 2017;  

 

Na sequência, e considerando a necessidade de proporcionar 

maior transparência sobre as contas públicas e de uniformizar a 

classificação das receitas e despesas orçamentárias, por intermédio 

da Portaria Conjunta STN/SOF Nº 21/2021, aprova o Adendo 

à Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 8ª 

http://www.amm.org.br/
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edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP).  

 

Observa-se que a mudança, embora estrutural, refere-se apenas 

aos Procedimentos Contábeis Orçamentários(PCO)-Parte I, mantendo-se 

na íntegra as demais partes da 8ª edição do  MCASP8, válido a partir 

do exercício de 2019.   

  

5.0 Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021 

 

Quanto à Portaria STN nº 710/2021, razão de ser desta nota 

técnica, veio para definir a classificação por fonte ou destinação 

de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e 

Municípios, estabelecida pelo § 4º do art. 1º da Portaria Conjunta 

STN/SOF nº 20, de 2021. 

 

De observância obrigatória para todos os entes federados, 

conforme Quadro I, a geração das informações de codificação 

padronizada deverá ser enviada ao Sistema de Informações Contábeis 

e Fiscais do Setor Público Brasileiro-SICONFI, ou outro sistema que 

vier a substitui-lo, por meio da Matriz de Saldos Contábeis – MSC, 

para fins de consolidação nacional.  

 

Apesar do emaranhado de Portarias, a STN, admite possíveis 

alterações que a equipe técnica, operante da codificação proposta, 

julgar pertinente, sendo possível encaminhar sugestões para 

análise. (art.1º § 4º). O link é o canal  “Fale conosco” do sítio 

                                                             
8 MCASP-Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público composto por V (cinco)Partes. 

São elas: 

Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários-(PCO); Parte II – Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais(PCP); Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos(PCE); Parte IV – Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Parte V– Demonstrações Contábeis Aplicadas 

ao Setor Público (DCASP). 
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eletrônico do Tesouro Nacional, disponível no link a seguir: 

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2351:3:::NO:3:P3_ID_AREA:402 

Caso o Município desejar fazer alguma observação, no momento 

de alimentar o formulário, a recomendação da própria STN é a de que 

preencha o item “assunto” com:  “MCASP – Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (dúvidas sobre o conteúdo do Manual)”.  

 

Por fim, os ANEXOS I e II, da Portaria STN nº 710/2021, 

pertencentes a esta Nota Técnica, trazem a classificação por fonte 

ou destinação de recursos para Estados, Distrito Federal e 

Municípios em BLOCO DAS VINCULAÇÕES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 

MUNICÍPIOS (códigos de 500 a 999) e INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. São 

eles:  

                              ANEXO I 

RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)  

RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 

RECURSOS VINCULADOS À SAUDE 

        DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS  

DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 

RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS VINCULAÇÕES 

 

                      ANEXO II 

Informações complementares à estrutura de codificação da 

classificação por fonte ou destinação de recursos. Conforme Quadros 

com a nominação abaixo: 

QUADRO 1 - Identificação do Exercício 

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2351:3:::NO:3:P3_ID_AREA:402
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QUADRO 2 - Código de Acompanhamento da Execução 

Orçamentária - CO 

 

6.0 Considerações Finais  

 

As execuções orçamentária e financeira no setor público são 

interligadas. O elo de ligação entre elas é a indicação de fontes. 

Embora polêmica, a vinculação de fontes padronizadas sempre teve 

respaldo legal para sua exigência.  

 

A Lei Complementar nº 4.320, que Estatui Normas Gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, desde 1964, prevê que o orçamento conterá Sumário Geral e 

Quadro Discriminativo da Receita por fontes(Art. 2º §1º, I-III), e 

em casos de déficit, a Lei do Orçamento indicará as fontes de 

recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para 

atender a sua cobertura (Art,7º, §1º), além da Lei de 

Responsabilidade Fiscal-LRF que é enfática ao estabelecer  que os 

recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso 

(Parágrafo único art.8º), além do artigo 50 do mesmo dispositivo. Em 

verdade as fontes servem para indicar/evidenciar como são 

financiadas as despesas orçamentárias no período.  

 

Com a legislação por ora referendada, a partir do exercício de 

2023, com a padronização de fontes a nível nacional, o controle 

será mais efetivo e eficaz, uma vez que incrementará a 

rastreabilidade dos recursos públicos, possibilitará 

comparabilidade entre todos os entes federados e 

http://www.amm.org.br/
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consequentemente maior compreensão por parte do cidadão fomentando 

o controle social em todas as regiões do país.  

 

 

 

Responsabilidade Técnica 

Waldna Fraga silva  

Assessora Contábil AMM 

 

 

Cuiabá, 10 de março 2021. 

 

                      NEURILAN FRAGA 

                    Presidente da AMM 
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NOTA TÉCNICA/AMM – Nº 01/2021 

Área Técnica: Contábil, Financeira e Fiscal 

 

 

PORTARIA STN Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

E PORTARIAS CORRELATAS  

 

 

 

               PORTARIA STN N°710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

                                                   ANEXO I 

Classificação por fonte ou destinação de recursos para Estados, Distrito Federal e Municípios 

BLOCO DAS VINCULAÇÕES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
(códigos de 500 a 999) 

RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) 

500 
Recursos não 
Vinculados de 
Impostos 

Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. Em 
atendimento ao disposto no inciso X do art. 4º da Lei Complementar nº 141, de 
13 de janeiro de 2012, para identificação do percentual mínimo aplicado em 
ASPS, essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica 
as despesas que podem ser consideradas para esse limite. A mesma lógica será 
utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE. 

501 
Outros Recursos não 
Vinculados 

Outros recursos não vinculados que não se enquadram na especificação acima. 

RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 

540 

Transferências do 
FUNDEB - Impostos 
e Transferências de 
Impostos 

Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de 
cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição 
Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta 
fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração 
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o 
cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-
A da CF. 

541 

Transferências do 
FUNDEB - 
Complementação da 
União - VAAF 

Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com 
base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da 
despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do 
percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do 
percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF. 
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542 

Transferências do 
FUNDEB - 
Complementação da 
União - VAAT 

Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com 
base na alínea b do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da 
despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do 
percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do 
percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF. 

543 

Transferências do 
FUNDEB - 
Complementação da 
União - VAAR 

Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com 
base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. 

544 
Recursos de 
Precatórios do 
FUNDEF 

Controle dos recursos decorrentes do recebimento de precatórios derivados de 
ações judiciais associadas à complementação devida pela União ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério dos demais entes federados (Precatórios Fundef). 

550 
Transferência do 
Salário-Educação 

Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional 
do Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativos aos repasses referentes ao 
salário-educação. 

551 

Transferências de 
Recursos do FNDE 
referentes ao 
Programa Dinheiro 
Direto na Escola 
(PDDE) 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE). 

552 

Transferências de 
Recursos do FNDE 
referentes ao 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar (PNAE) 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 

553 

Transferências de 
Recursos do FNDE 
Referentes ao 
Programa Nacional 
de Apoio ao 
Transporte Escolar 
(PNATE) 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). 

569 
Outras 
Transferências de 
Recursos do FNDE 

Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

570 

Transferências do 
Governo Federal 
referentes a 
Convênios e 
Instrumentos 
Congêneres 
vinculados à 
Educação 

Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja 
destinação encontra-se vinculada a programas da educação. 

571 

Transferências do 
Estado referentes a 
Convênios e 
Instrumentos 
Congêneres 
vinculados à 

Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja 
destinação encontra-se vinculada a programas da educação. 
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Educação 

572 

Transferências de 
Municípios referentes 
a Convênios e 
Instrumentos 
Congêneres 
vinculados à 
Educação 

Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros municípios, cuja 
destinação encontra-se vinculada a programas da educação. 

573 

Royalties do Petróleo 
e Gás Natural 
Vinculados à 
Educação 

Controle dos recursos vinculados à Educação, originários de transferências 
recebidas pelo Município, relativos a Royalties e Participação Especial - Art. 2º da 
Lei nº 12.858/2013. 

574 
Operações de 
Crédito Vinculadas à 
Educação 

Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação 
encontra-se vinculada a programas da educação. 

599 
Outros Recursos 
Vinculados à 
Educação 

Controle dos demais recursos vinculados à Educação, não enquadrados nas 
especificações anteriores. 

RECURSOS VINCULADOS À SAUDE 

600 

Transferências 
Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS 
provenientes do 
Governo Federal - 
Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, 
referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

601 

Transferências 
Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS 
provenientes do 
Governo Federal - 
Bloco de 
Estruturação da 
Rede de Serviços 
Públicos de Saúde 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, 
referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de 
Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

602 

Transferências 
Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS 
provenientes do 
Governo Federal - 
Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde - 
Recursos destinados 
ao enfrentamento da 
COVID-19 no bojo da 
ação 21C0. 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, 
referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao 
enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União. 
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603 

Transferências 
Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS 
provenientes do 
Governo Federal - 
Bloco de 
Estruturação da 
Rede de Serviços 
Públicos de Saúde - 
Recursos destinados 
ao enfrentamento da 
COVID-19 no bojo da 
ação 21C0. 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, 
referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de 
Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao 
enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União. 

621 

Transferências 
Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS 
provenientes do 
Governo Estadual 

Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, 
referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

622 

Transferências 
Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS 
provenientes dos 
Governos Municipais 

Controle dos recursos originários de transferências dos Fundos de Saúde de 
outros municípios, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

631 

Transferências do 
Governo Federal 
referentes a 
Convênios e 
Instrumentos 
Congêneres 
vinculados à Saúde 

Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja 
destinação encontra-se vinculada a programas da saúde. 

632 

Transferências do 
Estado referentes a 
Convênios e 
Instrumentos 
Congêneres 
vinculados à Saúde 

Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja 
destinação encontra-se vinculada a programas da saúde. 

633 

Transferências de 
Municípios referentes 
a Convênios 
Instrumentos 
Congêneres 
vinculados à Saúde 

Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros Municípios, cuja 
destinação encontra-se vinculada a programas da saúde. 

634 
Operações de 
Crédito vinculadas à 
Saúde 

Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação 
encontra-se vinculada a programas da saúde. 

635 
Royalties do Petróleo 
e Gás Natural 
vinculados à Saúde 

Controle dos recursos vinculados à Saúde, originários de transferências 
recebidas pelo Município, relativos a Royalties e Participação Especial - Art. 2º da 
Lei nº 12.858/2013. 

659 
Outros Recursos 
Vinculados à Saúde 

Controle dos demais recursos vinculados à Saúde, não enquadrados nas 
especificações anteriores. 
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RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

660 

Transferência de 
Recursos do Fundo 
Nacional de 
Assistência Social - 
FNAS 

Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de 
Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993. 

665 

Transferências de 
Convênios e 
Instrumentos 
Congêneres 
vinculados à 
Assistência Social 

Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se 
vinculada a programas da assistência social. 

669 
Outros Recursos 
Vinculados à 
Assistência Social 

Controle dos demais recursos vinculados à Assistência Social, não enquadrados 
nas especificações anteriores. 

DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 

0 

Outras Transferências 
de Convênios ou 
Instrumentos 
Congêneres da União 

Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da 
celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-
se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os 
recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da 
assistência social. 

701 

Outras Transferências 
de Convênios ou 
Instrumentos 
Congêneres dos 
Estados 

Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência 
da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação 
encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte 
os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da 
educação, da saúde e da assistência social. 

702 

Outras Transferências 
de Convênios ou 
Instrumentos 
Congêneres dos 
Municípios 

Controle dos recursos originários de transferências de municípios em 
decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja 
destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por 
esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a 
programas da educação, da saúde e da assistência social. 

703 

Outras Transferências 
de Convênios ou 
Instrumentos 
Congêneres de outras 
Entidades 

Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, 
estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e 
instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus 
objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou 
contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da 
assistência social. 

704 

Transferência da União 
Referente a Royalties 
do Petróleo e Gás 
Natural 

Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de 
royalties, que não sejam destinados às áreas da saúde ou educação. 

705 

Transferência dos 
Estados Referente a 
Royalties do Petróleo e 
Gás Natural 

Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação 
de royalties, que não sejam destinados às áreas da saúde ou educação. 

706 
Transferência Especial 
da União 

Controle dos recursos transferidos pela União provenientes de emendas 
individuais impositivas ao orçamento da União, por meio de transferências 
especiais, nos termos do art. 166-A da Constituição Federal. 
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707 

Transferências da 
União - inciso I do art. 
5º da Lei 
Complementar 
173/2020 

Controle dos recursos provenientes de transferência da União com base no 
disposto no inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 
2020. 

749 
Outras vinculações de 
transferências 

Controle dos recursos de outras transferências vinculadas, não enquadrados 
nas especificações anteriores. 

DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS 

750 

Recursos da 
Contribuição de 
Intervenção no 
Domínio Econômico - 
CIDE 

Controle dos recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a CIDE - 
Combustíveis, com base no disposto na Lei nº 10.336/2001. 

751 

Recursos da 
Contribuição para o 
Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - 
COSIP 

Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição 
Federal da República. 

752 
Recursos Vinculados 
ao Trânsito 

Controle dos recursos com a cobrança das multas de trânsito nos termos do art. 
320 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro. 

753 
Recursos provenientes 
de taxas e 
contribuições 

Controle dos recursos de taxas e contribuições vinculadas conforme legislações 
específicas. 

754 
Recursos de 
Operações de Crédito 

Controle dos recursos originários de operações de crédito, exceto as operações 
cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde. 

755 
Recursos de Alienação 
de Bens/Ativos - 
Administração Direta 

Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração 
Direta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000. 

756 
Recursos de Alienação 
de Bens/Ativos - 
Administração Indireta 

Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração 
Indireta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000. 

757 
Recursos de Depósitos 
Judiciais - Lides das 
quais o Ente faz parte 

Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das 
quais o ente faz parte, com base na Lei Complementar nº 151/2015, no art. 101 
do ADCT da Constituição Federal. 

758 

Recursos de Depósitos 
Judiciais - Lides das 
quais o Ente não faz 
parte 

Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das 
quais o ente não faz parte, com base no art. 101 do ADCT da Constituição 
Federal. 

759 
Recursos Vinculados a 
Fundos 

Controle dos recursos vinculados a fundos, com exceção dos fundos 
relacionados à saúde, à educação, à assistência social e aos regimes de 
previdência. 

760 
Recursos de 
Emolumentos e Taxas 
Judiciais 

Controle dos recursos de emolumentos e taxas arrecadadas pelo Poder 
Judiciário, observando o disposto em legislações específicas. 

799 
Outras Vinculações 
Legais 

Controle de outros recursos vinculados por lei, não enquadrados nas 
especificações anteriores. 
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RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

800 

Recursos Vinculados 
ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

Controle dos recursos vinculados ao fundo em capitalização do RPPS. Esse 
plano existe tanto nos entes que segregaram quanto nos que não segregaram 
a massa dos segurados, observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. 
Na fase das despesas, será necessário associar esta fonte ao marcador que 
identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é executada 
no PO RPPS. 

801 

Recursos Vinculados 
ao RPPS - Fundo em 
Repartição (Plano 
Financeiro) 

Controle dos recursos vinculados ao fundo em repartição do RPPS. Esse plano 
deve existir somente nos entes que segregaram a massa dos segurados, 
observando-se o disposto na Portaria MF nº 464/2018. Na fase da despesa, 
será necessário associar esta fonte ao marcador que identifica a qual Poder ou 
Órgão se refere a despesa quando ela é executada no PO RPPS. 

802 
Recursos Vinculados 
ao RPPS - Taxa de 
Administração 

Controle dos recursos destinados ao custeio das despesas necessárias à 
organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, observando-se 
o disposto na Portaria MPS nº 402/2008 e na Portaria MF nº 464/2018, ambas 
alteradas pela Portaria ME nº 19.451/2020. 

803 

Recursos Vinculados 
ao Sistema de 
Proteção Social dos 
Militares (SPSM) 

Controle dos recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares 
(SPSM), com base na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), alterada pela 
Lei nº 13.954/2019. 

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 

860 

Recursos 
Extraorçamentários 
Vinculados a 
Precatórios 

Controle dos recursos financeiros junto aos tribunais de justiça vinculados ao 
pagamento de precatórios. 

861 

Recursos 
Extraorçamentários 
Vinculados a Depósitos 
Judiciais 

Controle dos recursos financeiros junto aos tribunais de justiça vinculados aos 
depósitos judiciais. 

862 
Recursos de Depósitos 
de Terceiros 

Controle dos recursos financeiros decorrentes de depósitos de terceiros. 

869 
Outros Recursos 
Extraorçamentários 

Controle dos recursos financeiros que não transitam pelo orçamento, como 
depósitos e cauções. 

OUTRAS VINCULAÇÕES 

880 
Recursos Próprios dos 
Consórcios 

Controle dos recursos próprios dos Consórcios Públicos (utilizada pelos 
consórcios públicos) 

898 Recursos a Classificar Classificação temporária enquanto não se identifica a correta vinculação. 

899 
Outros Recursos 
Vinculados 

Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido 
enquadrado em outras especificações. 
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                                                         ANEXO II 

 

Informações complementares à estrutura de codificação da classificação por fonte ou 
destinação de recursos. 

Com o objetivo de obter informações relacionadas aos controles normalmente associados às 
fontes de recursos e que são importantes para geração de relatórios ou demonstrativos contábeis e fiscais 
padronizados, há necessidade de definir codificações adicionais para recebimento das informações no 
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, por meio da Matriz de 
Saldos Contábeis-MSC. 

Nesse escopo encontra-se a identificação do exercício em que o recurso foi arrecadado. Para o 
recebimento dessas informações no Siconfi, por meio da MSC, será definido um dígito inserido antes da 
codificação da fonte de recurso. No envio da MSC, os entes da Federação que não utilizarem a mesma lógica 
nos registros contábeis deverão associar a forma de identificação utilizada pelo ente da Federação ao 
formato definido para a MSC. 

Dessa forma, a codificação utilizada na MSC será composta de 4 dígitos, subdividida em 2 
níveis de classificação, com a estrutura: X.XXX. 

O primeiro nível, com um dígito, identificará o exercício do recurso, conforme definido no 
Quadro 1, e não comporá a codificação padronizada da classificação por fonte de recursos. O segundo nível, 
com três dígitos, corresponderá à codificação padronizada para toda a Federação, constante no Anexo I. 

 

                                                        QUADRO 1 

                                                                  Identificação do Exercício 

Código Nomenclatura 

1 Recursos do Exercício Corrente 

2 Recursos de Exercícios Anteriores 

9 Recursos Condicionados 

 

Para o recebimento, por meio da MSC, das demais informações complementares à 
classificação por fonte ou destinação de recursos, relacionadas às fases de execução da receita e/ou da 
despesa orçamentárias, será definida codificação adicional, com 4 dígitos, denominada Código de 
Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO, conforme definido no Quadro 2. 

Como a forma de identificação dessa informação na execução dos entes da Federação não 
será padronizada, caso não se utilize a mesma codificação, para envio das informações ao Siconfi será 
necessário associar a forma de identificação utilizada pelo ente da Federação ao formato definido para a 
MSC. 

 

                                                        QUADRO 2 

                      Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 

Código Nomenclatura Especificação 

1001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento 
do ensino 

Identificação das despesas com MDE consideradas para o 
cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos arts. 
70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Identificação 
associada à Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 
para verificação dos limites estabelecidos no artigo 212 da 
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Constituição Federal. 

1002 
Identificação das despesas com 
ações e serviços públicos de 
saúde 

Identificação das despesas com ASPS consideradas para o 
cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos art. 
2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. 
Identificação associada à Fonte 500 - Recursos não Vinculados de 
Impostos para verificação do cumprimento dos limites 
estabelecidos na LC 141/2012 e na Constituição Federal. 

1070 

Identificação do percentual 
aplicado no pagamento da 
remuneração dos profissionais 
da educação básica em efetivo 
exercício 

Observa o disposto no inciso XI do art. 212-A da Constituição 
Federal. Identificação associada às Fontes 540 - Transferências do 
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, 541 - 
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF e 
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 
VAAT para verificação da aplicação mínima estabelecida nesse 
dispositivo. 

1111 

Benefícios Previdenciários - 
Poder Executivo - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

Identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é 
executada no Poder ou Órgão - PO RPPS, possibilitando a 
geração automática dos valores das linhas referentes a "Pessoal 
Inativo e Pensionista" no quadro da "Despesa Bruta com Pessoal" 
do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, bem como a 
identificação das despesas com benefícios previdenciários 
efetuados em cada plano quando há segregação das massas. 
Será associado às fontes de recursos utilizadas para pagamento 
de benefícios previdenciários. 

1121 

Benefícios Previdenciários - 
Poder Legislativo - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

1122 

Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Contas - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

1123 

Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Contas dos 
Municípios - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

1124 

Benefícios Previdenciários - 
Ministério Público de Contas - 
Fundo em Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

1125 

Benefícios Previdenciários - 
Ministério Público de Contas dos 
Municípios - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

1131 

Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Justiça - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 
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1132 

Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Justiça Militar - 
Fundo em Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

1141 

Benefícios Previdenciários - 
Ministério Público - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

1151 

Benefícios Previdenciários - 
Defensoria Pública - Fundo em 
Capitalização (Plano 
Previdenciário) 

 

2111 
Benefícios Previdenciários - 
Poder Executivo - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 

Identifica a qual Poder ou Órgão se refere a despesa quando ela é 
executada no PO RPPS, possibilitando a geração automática dos 
valores das linhas referentes a "Pessoal Inativo e Pensionista" no 
quadro da "Despesa Bruta com Pessoal" do Demonstrativo da 
Despesa com Pessoal, bem como a identificação das despesas 
com benefícios previdenciários efetuados em cada plano quando 
há segregação das massas. Será associado às fontes de recursos 
utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários. 

2121 
Benefícios Previdenciários - 
Poder Legislativo - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 

 

2122 
Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Contas - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 

 

2123 

Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Contas dos 
Municípios - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 

 

2124 

Benefícios Previdenciários - 
Ministério Público de Contas - 
Fundo em Repartição (Plano 
Financeiro) 

 

2125 

Benefícios Previdenciários - 
Ministério Público de Contas dos 
Municípios - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 

 

2131 
Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Justiça - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 

 

2132 

Benefícios Previdenciários - 
Tribunal de Justiça Militar - 
Fundo em Repartição (Plano 
Financeiro) 

 

2141 
Benefícios Previdenciários - 
Ministério Público - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 
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2151 
Benefícios Previdenciários - 
Defensoria Pública - Fundo em 
Repartição (Plano Financeiro) 

 

3110 

Identificação das Transferências 
da União decorrentes de 
emendas parlamentares 
individuais 

Transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais, 
na forma prevista do § 16 do art. 166, da CF/88, acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 105/2019. Esse marcador será 
associado às fontes de recursos referentes às transferências 
decorrentes de emendas, na fase da arrecadação da receita. 

3120 

Identificação das Transferências 
da União decorrentes de 
emendas parlamentares de 
bancada 

Transferências decorrentes de emendas parlamentares de 
bancada, na forma prevista do § 16 do art. 166, da CF/88, 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 105/2019. Esse 
marcador será associado às fontes de recursos referentes às 
transferências decorrentes de emendas, na fase da arrecadação 
da receita. 

 

 

 

Cuiabá, 10 de março 2021. 

 

 

                    NEURILAN FRAGA 

                   Presidente da AMM 
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