CLASSIFICAÇÃO POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Conceito
A classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como objetivo identificar
as fontes de financiamento dos gastos públicos. As fontes/destinações de recursos reúnem
recursos oriundos de determinadas Naturezas de Receita, conforme regras previamente
estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes/destinações são associadas a
determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.
Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte/destinação de
recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse
código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas
despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que
estão sendo utilizados.
Assim, o mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também
é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária. Desta
forma, este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o
art. 50, inciso I da mesma Lei:
Art. 8º […] Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
[…]
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração
das contas públicas observará as seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos
vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de
forma individualizada.
A natureza da receita orçamentária busca identificar a origem do recurso financeiro segundo
seu fato gerador. Existe, ainda, a necessidade de identificar a destinação dos recursos
arrecadados. Para tanto, a classificação por fonte/destinação de recursos identifica se os
recursos são vinculados ou não e, no caso dos vinculados, pode indicar a sua finalidade. A
destinação pode ser classificada em:
a. Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de
recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pelo marco legal;
b. Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de
recursos, para atender a quaisquer finalidades.

A criação de vinculações para as receitas deve ser pautada em mandamentos legais que
regulamentam a aplicação de recursos, seja para funções essenciais, seja para entes, órgãos,
entidades e fundos. Outro tipo de vinculação é aquela derivada de convênios e contratos de
empréstimos e financiamentos, cujos recursos são obtidos com finalidade específica.

Utilização da fonte/destinação de recursos na previsão e na execução orçamentárias
O controle das disponibilidades financeiras por fonte ou destinação de recursos deve ser feito
desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento
e a saída dos recursos orçamentários.
No momento da contabilização do orçamento aprovado, deve ser registrado como informação
complementar em contas de controle orçamentário (classes 5 e 6 do PCASP) os totais da receita
orçamentária prevista e da despesa orçamentária fixada por fonte/destinação de recursos.
Dessa forma, se houver necessidade de alteração da fonte de recursos na execução da despesa,
primeiramente, deverá ser alterada a fonte/destinação de recursos indicada na dotação.
No momento da arrecadação, a fonte/destinação de recursos deverá ser informada no registro
da realização da receita orçamentária (classe 5 e 6 do PCASP), no registro do ingresso dos
recursos financeiros no ativo financeiro (classe 1 do PCASP) e em contas de controle da
disponibilidade de recursos (classes 7 e 8 do PCASP).
Na execução orçamentária da despesa, a fonte/destinação de recursos estará associada, desde
o momento do empenho, nas contas de controle orçamentário (classes 5 e 6 do PCASP), nas
contas do passivo financeiro (classe 2 do PCASP) e em contas de controle da disponibilidade de
recursos (classes 7 e 8 do PCASP).
Destaca-se que a codificação por fonte / destinação de recursos se presta para diferentes
finalidades, dentre as quais se destacam i) a apuração do superávit financeiro nos termos da Lei
nº 4.320/64; e ii) a identificação das disponibilidades de recursos conforme sua vinculação, nos
termos da LRF. Neste sentido, devem estar presentes tanto nas contas de ativos e passivos
financeiros (classes 1 e 2 com atributo “F”) como nas contas de controle de disponibilidade de
recursos (Disponibilidade por Destinação de Recursos).
As regras sobre a utilização das contas de controle da disponibilidade de recursos estão
especificadas na Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

Controle do superávit e dos restos a pagar
Na classificação por fonte/destinação de recursos, há a necessidade de identificar os recursos
do exercício corrente e do exercício anterior. O objetivo desta diferenciação é identificar, no
exercício corrente, aquilo que foi arrecadado no exercício anterior e que não foi comprometido,
podendo ser utilizado como superávit financeiro. Neste sentido, apresenta-se como forma de
identificação do superávit financeiro o ajuste na codificação da fonte/destinação quando do
encerramento do exercício.

Na execução orçamentária referente aos pagamentos de restos a pagar, para os quais exista
disponibilidade financeira transferida do exercício anterior, não haverá alteração na indicação
como recurso do exercício corrente.

Codificação definida para o Matriz de Saldos Contábeis – MSC
Conforme definido no Anexo I da Portaria STN nº 549 de 07 de agosto de 2018 (Regras Gerais
da MSC), a Informação Complementar “Fonte ou Destinação de Recursos” é a classificação
definida para identificação, pelo Siconfi, das informações referentes à origem e à destinação dos
recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa, necessárias à elaboração de alguns
demonstrativos fiscais, como os relativos a Receitas e Despesas com Educação, Saúde e RPPS, e
para a disponibilização de informações relevantes para análises diversas.
Conforme definido no arquivo “Leiaute MSC 2019 (Anexo II)”, essa informação complementar
deve ser associada às contas do ativo e do passivo identificadas total ou parcialmente com F, no
caso das contas que podem receber tanto atributo F ou P. Além dessas contas, as fontes ou
destinação de recursos devem ser associadas às contas de controle orçamentário (classes 5 e 6
do PCASP), tanto nas fases de previsão como de execução das receitas e despesas
orçamentárias, como também às contas de controle por destinação de recursos (DDR – classes
7 e 8 do PCASP). Será identificado com o código FR, com oito dígitos, divididos em três blocos.
•

•
•

O primeiro, com um dígito, identifica se o recurso pertence ao exercício atual ou a
exercícios anteriores. Pode ser utilizado, por exemplo, para identificação dos recursos
de superávit do exercício, no caso de utilização do código 2.
O segundo bloco, com três dígitos, trata da classificação por fonte ou destinação de
recursos.
O terceiro bloco, com quatro dígitos, refere-se ao detalhamento da fonte ou destinação
de recursos. Esse detalhamento é restrito à execução orçamentária na MSC, sendo
utilizado, dentre outros, na identificação da aplicação do recurso. Exemplo corresponde
à execução orçamentária das despesas com benefícios previdenciários pelos poderes e
órgãos.

Como não existe atualmente codificação padronizada na Federação para fonte ou destinação de
recursos, o arquivo “Leiaute MSC 2019” apresenta um rol de códigos que identificam as
vinculações mais relevantes, apresentados neste documento na forma de Anexo. Esse rol
contém um conjunto extenso de fontes que possibilitam o "de-para" pelos diversos entes da
Federação.
Nessa codificação, as fontes de recursos 111 e 211 têm como objetivo o controle das despesas
custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos consideradas para
cumprimento dos limites constitucionais da educação e da saúde, respectivamente, e serão
utilizadas pelos entes da federação que vinculam os recursos de impostos à educação e à saúde
no momento da arrecadação da receita. Nas situações em que os entes não efetuam a
vinculação do recurso na origem, a aplicação das receitas de impostos e transferências na
educação será identificada a partir da Fonte 001 - Recursos Ordinários, por exemplo. Para essas

situações, será utilizada a Informação Complementar "ES - Despesas com MDE e ASPS", que
identifica o cumprimento dos limites no momento da execução da despesa.
As fontes de recursos 150, 151, 152 e 250 têm como objetivo o controle das despesas custeadas
com os rendimentos dos recursos de impostos e transferências de impostos consideradas para
cumprimento dos limites constitucionais da educação e da saúde e serão utilizadas pelos entes
da federação que, em razão da forma de verificação do cumprimento do limite mínimo,
necessitam identificar esses recursos por meio de uma fonte específica. Ressalta-se que, não
havendo essa necessidade específica, essas informações podem ser obtidas também pela
combinação das fontes de recursos "Receitas de Impostos" ou "FUNDEB" com a classificação por
natureza da receita referente à "Remuneração de Depósitos Bancários".
As fontes de recursos 410 e 420 foram detalhadas com o objetivo de identificar o poder ou órgão
responsável pela execução das despesas referentes aos benefícios previdenciários custeadas
com os recursos vinculados ao RPPS e, dessa forma, possibilitar a elaboração automática do
rascunho do Demonstrativo da Despesa com Pessoal no RGF de todos os poderes ou órgãos de
cada ente da Federação.
Para o controle dos recursos do FUNDEB são apresentados dois conjuntos de códigos que são
excludentes, ou seja, os entes deverão utilizar, no "de-para", as fontes de recursos 112, 113, 114
e 115 ou as fontes de recursos 116 e 117, com os seus detalhamentos. Essas duas opções têm
como objetivo atender às necessidades específicas dos entes da federação.

Anexo – Leiaute MSC 2019
Código Nomenclatura
1

Recursos do Exercício Corrente

2

Recursos de Exercícios Anteriores

Código
Detalhamento Nomenclatura
Principal

Especificação

001

0000

Recursos Ordinários

Recursos da entidade de livre aplicação

090

0000

Outros
Recursos
Vinculados

Não Outros recursos não vinculados que não
se enquadrem nas especificações acima

0000

Controle das despesas custeadas com
recursos de impostos e transferências
de impostos consideradas para
cumprimento do limite constitucional e
será utilizado pelos entes da federação
que vinculam os recursos de impostos à
Receitas de Impostos e de
educação no momento da arrecadação
Transferência de Impostos da receita. Nas situações em que os
Educação
entes não efetuam a vinculação do
recurso na origem, a aplicação das
receitas de impostos e transferências na
educação será identificada a partir da
Fonte 001 - Recursos Ordinários, por
exemplo.

112

0000

Controle das despesas custeadas com
Transferências do FUNDEB
recursos do FUNDEB. Esse código é de
60%
utilização alternativa à fonte 116.

113

0000

Transferências do FUNDEB
40%

114

0000

Controle das despesas custeadas com
Transferências do FUNDEB
recursos de Compelementação da
60% – Complementação da
União ao FUNDEB. Esse código é de
União
utilização alternativa à fonte 117.

115

0000

Transferências do FUNDEB
40% – Complementação da
União

0000

Controle das despesas custeadas com
Transferências do FUNDEB - recursos do FUNDEB. Esse código é de
Entrada de Recursos
utilização alternativa às fontes 112 e
113.

111

116

116

0060

Transferências do FUNDEB Destinação 60%

116

0040

Transferências do FUNDEB Destinação 40%

0000

Controle das despesas custeadas com
Transferências do FUNDEB - recursos de Compelementação da
Complementação da União União ao FUNDEB. Esse código é de
- Entrada de Recursos
utilização alternativa às fontes 114 e
115.

0060

Transferências do FUNDEB
– Complementação da
União - Destinação 60%

0040

Transferências do FUNDEB
– Complementação da
União - Destinação 40%

0000

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

0000

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

0000

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

0000

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

0000

Controle
dos
demais
recursos
Outras Transferências de originários de transferências do Fundo
Recursos do FNDE
Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE.

0000

Controle dos recursos originários de
Transferências
de
transferências em virtude de assinatura
Convênios ou de Contratos
de convênios, contratos de repasse ou

117

117

117

120

121

122

123

124

125

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

de Repasse vinculados à legislações específicas, cuja destinação
Educação
encontra-se vinculada a programas da
educação.

0000

Controle dos recursos originários de
Operações de Crédito operações de crédito, cuja destinação
Vinculadas à Educação
encontra-se vinculada a programas da
educação.

0000

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

0000

Controle das despesas custeadas com os
rendimentos do recursos de impostos e
transferências
de
impostos
consideradas para cumprimento do
Receitas de Impostos e de
limite constitucional e será utilizado
Transferência de Impostos pelos entes da federação que utilizam a
Educação - Remuneração
fonte de recuros 111 e que, em razão da
de Depósitos Bancários
forma de verificação do cumprimento
do limite mínimo, necessitam identificar
esses recursos por meio de uma fonte
específica.

0000

Controle das despesas custeadas com os
rendimentos dos recursos do FUNDEB
quando
houver
necessidade.
Transferências do FUNDEB - Essescódigos serão utilizados pelos
Remuneração de Depósitos entes da federação que, em razão da
Bancários
forma de verificação do cumprimento
do limite mínimo, necessitam identificar
esses recursos por meio de uma fonte
específica.

152

0000

Transferências do FUNDEB Complementação da União
Remuneração
de
Depósitos Bancários

190

0000

Outros Recursos Vinculados Controle
dos
demais
à Educação
vinculados à Educação.

0000

Controle das despesas custeadas com
Receitas de Impostos e de recursos de impostos e transferências
Transferência de Impostos - de impostos consideradas para
Saúde
cumprimento do limite constitucional e
será utilizado pelos entes da federação

130

140

150

151

211

recursos

que vinculam os recursos de impostos à
saúde no momento da arrecadação da
receita. Nas situações em que os entes
não efetuam a vinculação do recurso na
origem, a aplicação das receitas de
impostos e transferências na saúde será
identificada a partir da Fonte 001 Recursos Ordinários, por exemplo.

212

213

214

215

220

230

240

0000

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).

0000

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).

0000

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

0000

Transferências Fundo a
Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo
Federal
Bloco
de
Investimento na 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
Investimento na Rede de Serviços
Públicos de Saúde.

0000

Transferências
de
Convênios ou de Contratos
de Repasse vinculados à
Saúde

Controle dos recursos originários de
transferências em virtude de assinatura
de convênios, contratos de repasse ou
legislações específicas, cuja destinação
encontra-se vinculada a programas da
saúde.

0000

Controlar dos recursos originários de
Operações de Crédito operações de crédito, cuja destinação
vinculadas à Saúde
encontra-se vinculada a programas da
saúde.

0000

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

250

290

311

312

390

410

410

0000

Controle das despesas custeadas com os
rendimentos do recursos de impostos e
transferências
de
impostos
consideradas para cumprimento do
Receita de Impostos e de
limite constitucional e será utilizado
Transferência de Impostos pelos entes da federação que utilizam a
Saúde - Remuneração de
fonte de recuros 211 e que, em razão da
Depósitos Bancários
forma de verificação do cumprimento
do limite mínimo, necessitam identificar
esses recursos por meio de uma fonte
específica.

0000

Controle dos recursos não enquadrados
Outros Recursos Vinculados em especificações próprias, cuja
à Saúde
destinação encontra-se vinculada a
programas da saúde.

0000

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

0000

Controle dos recursos originários de
Transferências
de transferências em virtude de assinatura
Convênios - Assistência de convênios ou legislações específicas,
Social
cuja destinação encontra-se vinculada a
programas da assistência social.

0000

Controle dos recursos não enquadrados
Outros Recursos Vinculados em especificações próprias, cuja
à Assistência Social
destinação encontra-se vinculada a
programas da assistência social.

0000

Controle dos recursos vinculados ao
plano previdenciário do RPPS. Esse
plano existe tanto nos entes que
segregaram quanto nos que não
Recursos vinculados ao segregaram a massa dos segurados. O
RPPS - Plano Previdenciário detalhamento da fonte de recursos
- Entrada de Recursos
possibilita a identificação do Poder ou
órgão responsável pela execução das
despesas referentes aos benefícios
previdenciários custeadas com os
recursos vinculados ao plano.

0111

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Executivo Estadual

410

410

410

410

410

410

410

410

410

0121

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Executivo do
Distrito Federal

0131

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Executivo Municipal

0211

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo Assembléia legislativa

0212

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo Tribunal de Contas do
Estado

0213

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo Tribunal de Contas dos
Municípios

0214

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo Ministério
Público
de
Contas do Estado

0215

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo Ministério
Público
de
Contas dos Municípios

0221

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo - Câmara
legislativa
do
Distrito
Federal

0222

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo Tribunal de Contas dos
Distrito Federal

410

410

410

410

410

410

410

420

420

0231

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo - Câmara
Municipal

0232

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Legislativo Tribunal de Contas do
Município

0390

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Judiciário - Tribunal
de Justiça

0391

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Poder Judiciário - Tribunal
de Justiça Militar

0511

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Ministério Público do
Estado

0611

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Defensoria Pública do
Estado

0621

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Previdenciário
- Defensoria Pública do
Distrito Federal

0000

Controle dos recursos vinculados ao
plano previdenciário do RPPS. Esse
plano existe somente nos entes que
segregaram a massa dos segurados. O
Recursos vinculados ao
detalhamento da fonte de recursos
RPPS - Plano Financeiro possibilita a identificação do Poder ou
Entrada de Recursos
órgão responsável pela execução das
despesas referentes aos benefícios
previdenciários custeadas com os
recursos vinculados ao plano.

0111

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Executivo Estadual

0121

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Executivo do Distrito
Federal

0131

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Executivo Municipal

0211

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder
Legislativo
Assembléia legislativa

0212

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Legislativo - Tribunal
de Contas do Estado

0213

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Legislativo - Tribunal
de Contas dos Municípios

0214

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder
Legislativo
Ministério
Público
de
Contas do Estado

0215

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder
Legislativo
Ministério
Público
de
Contas dos Municípios

0221

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Legislativo - Câmara
legislativa
do
Distrito
Federal

420

0223

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Legislativo - Tribunal
de Contas dos Distrito
Federal

420

0231

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro -

420

420

420

420

420

420

420

420

Poder Legislativo - Câmara
Municipal

0232

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Legislativo - Tribunal
de Contas do Município

0390

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Judiciário - Tribunal
de Justiça

0391

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Poder Judiciário - Tribunal
de Justiça Militar

0511

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Ministério
Público
do
Estado

0611

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Defensoria Pública do
Estado

0621

Recursos vinculados ao
RPPS - Plano Financeiro Defensoria Pública do
Distrito Federal

430

0000

Recursos vinculados
RPPS
Taxa
Administração

Constrole dos recursos destinados ao
ao
custeio das despesas necessárias à
de
organização e ao funcionamento da
unidade gestora do RPPS.

450

0000

Recursos
RGPS

ao Controle dos recursos vinculados ao
RGPS (uso exclusivo da União).

0000

Recursos originários de transferências
federais em virtude de assinatura de
convênios, contratos de repasse ou
Outras Transferências de legislações específicas, cuja destinação
Convênios ou Contratos de encontra-se vinculada aos seus objetos.
Repasse da União
Não serão controlados por esta fonte os
recursos de convênios vinculados a
programas da educação, da saúde e da
assistência social, cujo controle será

420

420

420

420

420

420

510

vinculados

realizado através das fontes 125, 220 e
312, respectivamente.

0000

Recursos originários de transferências
estaduais em virtude de assinatura de
convênios, contratos de repasse ou
legislações específicas, cuja destinação
encontra-se vinculada aos seus objetos.
Outras Transferências de
Não serão controlados por esta fonte os
Convênios ou Contratos de
recursos de convênios ou contratos de
Repasse dos Estados
repasse vinculados a programas da
educação, da saúde e da assistência
social, cujo controle será realizado
através das fontes 125, 220 e 312,
respectivamente.

0000

Transferência da União
Controle dos recursos originários da
Referente a Royalties do
arrecadação da cota-parte royalties.
Petróleo

0000

Transferência dos Estados Controle dos recursos originários das
Referente a Royalties do transferências de royalties pelos
Petróleo
Estados.

0000

Contribuição
de
Intervenção no Domínio Controle dos recursos da CIDE.
Econômico - CIDE

0000

Contribuição para o Custeio Controle dos recursos da COSIP, nos
do Serviço de Iluminação termos do artigo 149-A da Constituição
Pública - COSIP
Federal da República.

630

0000

Recursos
Trânsito

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

910

0000

Recursos próprios
consórcios

0000

Controle dos recursos originários de
operações de crédito, exceto as
Recursos de Operações de
operações cuja aplicação estejam
Crédito
destinadas a programas de educação e
saúde.

930

0000

Controle dos recursos advindos da
Recursos de Alienação de
alienação de bens nos termos do art. 44
Bens/Ativos
da LRF.

940

0000

Outras vinculações
transferências

520

530

540

610

620

920

Vinculados

dos Controle dos recursos próprios dos
Consórcios Públicos

de Controle dos recursos
transferências vinculadas.

de

outras

0000

Outras vinculações de taxas Controle dos recursos de outras taxas e
e contribuições
contribuições vinculadas

0000

Recursos
extraorçamentários
vinculados a precatórios

0000

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

979

0000

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

980

0000

Recursos não classificados – Classificação temporária enquanto não
a classificar
se identifica a correta vinculação.

0000

Controle dos recursos cuja aplicação
Outros Recursos Vinculados seja vinculada e não tenha sido
enquadrado em outras especificações.

950

971

972

990

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

