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TABELA AUXILIAR:

FUNÇÃO

CÓDIGO NOME ESPECIFICAÇÃO 
COMBINAÇÃO DE CÓDIGO DE 

APLICAÇÃO

001 TESOURO
Recursos próprios gerados pelo Município, ou 

decorrentes de Cota-Parte Constitucional. 

100, 120, 130, 131, 200, 300, 340, 

400 e 500

002
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 

ESTADUAIS-VINCULADOS

Recursos originários de transferências estaduais em 

virtude de assinatura de convênios ou legislações 

específicas, cuja destinação encontra-se vinculada aos 

seus objetos.

110

003
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS 

ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Recursos gerados pelos Fundos Especiais de Despesa 

ou a eles pertencentes, com destinação vinculada 

conforme legislação específica de criação de cada 

Fundo.

110, 400 e 410

004
RECURSOS PRÓPRIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Recursos gerados pelos respectivos Órgãos que 

compõem a Administração Indireta do Município, 

conforme legislação específica de criação de cada 

entidade.

100

005
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 

FEDERAIS-VINCULADOS

Recursos originários de transferências federais em 

virtude de assinatura de convênios ou legislações 

específicas, cuja destinação encontra-se vinculada aos 

seus objetos.

110

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS Recursos não enquadrados em especificações próprias. 100

007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Recursos originários de operações de crédito internas ou 

externas.
100, 200 e 300

008 EDUCAÇÃO Recursos destinados à Educação. 200, 210 e 220

009 FUNDEB Recursos recebidos do FUNDEB. 230, 240, 250 260, 270 e 280

010 SAUDE Recursos destinados à Saúde. 300, 310, 320, 330 e 340

011 RPPS

Recursos destinados ao RPPS.Utilizada apenas para 

controle das disponibilidades financeiras advindas do 

exercício anterior.

500, 510, 520 e 530

901 TESOURO-exercícios anteriores

Recursos próprios gerados pelo Município, ou 

decorrentes de Cota-Parte Constitucional; Utilizada 

apenas para controle das disponibilidades financeiras 

advindas do exercício anterior.

100, 120, 130, 131, 200, 300, 340, 

400 e 500

902

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 

ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios 

anteriores

Recursos originários de transferências estaduais em 

virtude de assinatura de convênios ou legislações 

específicas, cuja destinação encontra-se vinculada aos 

seus objetos; Utilizada apenas para controle das 

disponibilidades financeiras advindas do exercício 

anterior.

110

903

RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS 

ESPECIAIS DE DESPESA-

VINCULADOS–exercícios anteriores

Recursos gerados pelos Fundos Especiais de Despesa 

ou a eles pertencentes, com destinação vinculada 

conforme legislação específica de criação de cada 

Fundo.

110, 400 e 410

904

RECURSOS PRÓPRIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-exercícios 

anteriores

Recursos gerados pelos respectivos Órgãos que 

compõem a Administração Indireta do Município, 

conforme legislação específica de criação de cada 

entidade; Utilizada apenas para controle das 

disponibilidades financeiras advindas do exercício 

anterior.

100

905

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 

FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios 

anteriores

Recursos originários de transferências federais em 

virtude de assinatura de convênios ou legislações 

específicas, cuja destinação encontra-se vinculada aos 

seus objetos; Utilizada apenas para controle das 

disponibilidades financeiras advindas do exercício 

anterior.

110

906
OUTRAS FONTES DE RECURSOS-

exercícios anteriores
Recursos não enquadrados em especificações próprias. 100

907
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-exercícios 

anteriores

Recursos originários de operações de crédito internas ou 

externas; Utilizada apenas para controle das 

disponibilidades financeiras advindas do exercício 

anterior.

100, 200 e 300

908 EDUCAÇÃO-exercícios anteriores

Recursos destinados à Educação. Utilizada apenas para 

controle das disponibilidades financeiras advindas do 

exercício anterior.

200, 210 e 220

909 FUNDEB-exercícios anteriores

Recursos recebidos do FUNDEB.Utilizada apenas para 

controle das disponibilidades financeiras advindas do 

exercício anterior.

230, 240, 250 260, 270 e 280

910 SAÚDE-exercícios anteriores

Recursos destinados à Saúde.Utilizada apenas para 

controle das disponibilidades financeiras advindas do 

exercício anterior.

300, 310, 320, 330 e 340

911 RPPS-exercícios anteriores

Recursos destinados ao RPPS.Utilizada apenas para 

controle das disponibilidades financeiras advindas do 

exercício anterior.

500, 510, 520 e 530

‘0’ – para a execução do exercício corrente; empenhos e dotações referentes a restos a pagar

‘9’ – para controle de disponibilidades advindas de exercícios anteriores

Identifica a origem dos recursos.

Fonte de Recursos

OBS.: Dependendo do exercício a que pertençam ou que tiveram origem, iniciarão com:
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100 GERAL Recursos próprios da entidade de livre aplicação

110 GERAL - Convênios/entidades/fundos

Recursos específicos para aplicação em convênios, 

entidades ou fundos não vinculados a outras categorias pré-

determinadas

120
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS-Geral

Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de 

livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de 

receitas.

130 ALIENAÇÃO DE BENS
Recursos advindos de alienações de bens cuja aplicação 

deverá ser vinculada

131
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS-Alienação de Bens

Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de 

alienação de bens. Utilizado apenas para a classificação de 

receitas.

200 EDUCAÇÃO
Recursos próprios e outros programas destinados à 

Educação

210 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos
Recursos vinculados à convênios, entidades ou fundos da 

Saúde

220
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS-Educação

Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos 

vinculados da Educação. Utilizado apenas para a 

classificação de receitas.

230 FUNDEB-MAGISTÉRIO 
Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação no 

magistério

240 FUNDEB-OUTROS 
Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras 

despesas

250 FUNDEB-Convênios Recursos vinculados à convênios do FUNDEB

260
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS-Fundeb

Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos 

vinculados do FUNDEB. Utilizado apenas para a 

classificação de receitas.

270 FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior

Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação no 

magistério, advindos de exercícios anteriores. Identificado 

pelo ano de ingresso dos recursos.

280 FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior 

Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras 

despesas, advindos de exercícios anteriores. Identificado pelo 

ano de ingresso dos recursos.

300 SAÚDE Recursos próprios  e outros programas destinados à Saúde

310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
Recursos vinculados à convênios, entidades ou fundos da 

Saúde

320
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS-Saúde

Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos 

vinculados da Saúde. Utilizado apenas para a classificação 

de receitas.

330 SAÚDE-Ano Anterior

Recursos vinculados à Saúde para aplicação em outras 

despesas, advindos de exercícios anteriores. Identificado pelo 

ano de ingresso dos recursos.

340 SAÚDE-Residual

Recursos advindos da Saúde referente ao Residual para 

Comprovação de Aplicação adicional do percentual mínimo 

que deixou de ser aplicado em ASPS, conforme previsto na 

LC nº 141/2012 

400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recursos próprios e outros programas destinados à 

Assistência Social.

410
ASSISTÊNCIA SOCIAL-

Convênios/entidades/fundos

Recursos vinculados à convênios, entidades ou fundos da 

Assistência Social

420

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS-Assistência Social

Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos 

vinculados à Assistência Social. Utilizado apenas para a 

classificação de receitas.

500 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Recursos próprios destinados ao RPPS

510 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
Recursos advindos das receitas de contribuições patronais ao 

RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

520 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Recursos advindos das receitas de contribuições dos 

segurados ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao 

RPPS

530 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Recursos advindos das receitas de compensação 

previdenciária ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada 

ao RPPS

OBS.:

b)       Representam a destinação e aplicação dos recursos;

c)       Funcionam sempre conjugados com os Códigos da Fonte de Recursos;

NOME

Código de Aplicação

Identifica a destinação e/ou aplicação dos recursos financeiros e orçamentários. 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

d)       Não existe hierarquia entre os “CÓDIGOS DE APLICAÇÃO”, portanto cada código é único e não será totalizado em outro.

a)       Os “CÓDIGOS DE APLICAÇÃO” são detalhamento das Fontes de Recursos;
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