
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 325, DE 27 DE AGOSTO DE 2001 
(DOU de 28.08.2001) 

Altera os Anexos I, II e III da Portaria 
Interministerial no 163, de 4 de maio de 
2001, que dispõe sobre normas gerais de 
consolidação das Contas Públicas no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e dá outras providências.  

 

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA, e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, DO MINISTÉRIO 
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2o, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, resolvem:  

Art. 1o Excluir do Anexo I da Portaria Interministerial no 163, de 4 de maio 
de 2001, do Secretário do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda, e do 
Secretário de Orçamento Federal - SOF do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, as seguintes naturezas de receita:  

I - 1721.01.04 - Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes 
(art.157, I, e 158, I, da Constituição);  

II - 1721.01.20 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF;  

III - 1721.09.10 - Complementação da União ao Fundo de Manutenção do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF;  

IV - 1722.01.20 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF; e  

V - 2421.09.01-Transferência Financeira L.C. no 87/96.  

Art. 2o Incluir no Anexo referido no artigo anterior as seguintes naturezas de 
receita:  

I - 1724.00.00 - Transferências Multigovernamentais; e  

II - 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF; e  

III - 1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação ao Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
- FUNDEF.  

Art. 3o Incluir no Anexo II da Portaria referida no art. 1o o seguinte 
elemento de despesa com o respectivo conceito:  

31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  

Despesas com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, 
etc, bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios 
lotéricos.  



Art. 4o Alterar, na forma abaixo especificada, o Anexo II da Portaria 
Interministerial de que trata o art. 1o desta Portaria: 

 

I - grupo de natureza da despesa:  

1 - Pessoal e Encargos Sociais  

Despesas de natureza remuneratória decorrentes do efetivo exercício de 
cargo, emprego ou função de confiança no setor público, do pagamento dos proventos de 
aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do 
empregador, incidentes sobre a folha de salários, contribuição a entidades fechadas de 
previdência, outros benefícios assistenciais classificáveis neste grupo de despesa, bem 
como soldo, gratificações, adicionais e outros direitos remuneratórios, pertinentes a este 
grupo de despesa, previstos na estrutura remuneratória dos militares, e aind a, despesas com 
o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a contratação temporária para atender 
a necessidade de excepcional interesse público, quando se referir à substituição de 
servidores, e despesas com a substituição de mão-de-obra constantes dos contratos de 
terceirização quando se tratar de categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de 
cargos do quadro de pessoal, exceto nos casos de cargo ou categoria em extinção, em 
atendimento ao disposto no art. 18, § 1o , da Lei Complementar no 101, de 2000;  

II - modalidade de aplicação:  

70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais  

Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a 
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais 
países, inclusive o Brasil;  

III - elementos de despesa:  

04 - Contratação por Tempo Determinado  

Despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação 
específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras despesas 
variáveis, quando for o caso, devendo ser classificadas no grupo de despesa "1 - Pessoal e 
Encargos Sociais" quando a contratação se referir a categorias funcionais abrangidas pelo 
respectivo plano de cargos do quadro de pessoal;  

08 - Outros Benefícios Assistenciais  

Despesas com: Auxílio-Funeral devido à família do servidor ou do militar 
falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as 
despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; Auxílio-Reclusão devido à família 
do servidor ou do militar afastado por motivo de prisão; Auxílio -Natalidade devido à 
servidora ou militar, cônjuge ou companheiro servidor público ou militar por motivo de 
nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar e Auxílio-Invalidez pagos 
diretamente ao servidor ou militar;  

09 - Salário-Família  



Benefício pecuniário devido aos dependentes econômicos do militar ou do 
servidor, exclusive os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, os quais são 
pagos à conta do plano de benefícios da previdência social;  

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou 
Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade 
Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; 
Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de 
Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou 
Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X 
ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou 
Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de lo e 2o Graus); 
Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação 
Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das 
Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; 
Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à 
Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de 
Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de 
Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de 
Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7o, 
item XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; 
Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); 
Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de 
Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso 
Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-
décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13o Salário; 13o Salário 
Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; "Pró- labore" de 
Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente;  

12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar  

Despesas com: Soldo; Gratificação de Localidade Especial; Gratificação de 
Representação; Adicional de Tempo de Serviço; Adicional de Habilitação; Adicional de 
Compensação Orgânica ; Adicional Militar; Adicional de Permanência; Adicional de 
Férias; Adicional Natalino; e outras despesas correlatas, de caráter permanente, previs tas na 
estrutura remuneratória dos militares;  

17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar  

Despesas eventuais, de natureza remuneratória, devidas em virtude do 
exercício da atividade militar, exceto aquelas classificadas em elementos de despesas 
específicos;  

30 - Material de Consumo  

Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; 
lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros 
combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para 
estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; 
sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos 



em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro 
e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e 
produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de 
disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material 
para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; 
material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para 
telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de 
acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento de aviação; 
sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; 
bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro;  

32 - Material de Distribuição Gratuita 

Despesas com aquisição de materiais para distribuição gratuita, tais como 
livros didáticos, medicamentos, gêneros alimentícios e outros materiais ou bens que possam 
ser distribuídos gratuitamente, exceto se destinados a premiações culturais, artísticas, 
científicas, desportivas e outras;  

33 - Passagens e Despesas com Locomoção  

Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou 
marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos 
para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens em decorrência de mudanças de 
domicílio no interesse da administração;  

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para 
órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, 
gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e 
carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do 
locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais 
permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os 
decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, 
impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, 
simpósios, conferências ou exposições; vale-transporte; vale-refeição; auxílio-creche 
(exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; 
e outros congêneres;  

41 - Contribuições  

Despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços 
e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de 
manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na 
legislação vigente.  

46 - Auxílio-Alimentação  

Despesas com auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos 
militares e servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta .  

49 - Auxílio-Transporte  



Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares, 
servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio 
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, 
ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.  

52 - Equipamentos e Material Permanente  

Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e 
equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, 
laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e 
utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, 
equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro 
e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de 
uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; 
máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de 
oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de 
carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos 
diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes;  

81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  

Despesas decorrentes da transferência a outras esferas de governo de receitas 
tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou em 
leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor;  

93 - Indenizações e Restituições  

Despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas 
por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for 
possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, 
bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de 
despesas específicos; e  

94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  

Despesas de natureza remuneratória resultantes do pagamento efetuado a 
servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes da administração pública, 
inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os 
depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc, em função da perda da 
condição de servidor ou empregado, podendo ser em decorrência da participação em 
programa de desligamento voluntário, bem como a restituição de valores descontados 
indevidamente, quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação 
com a receita correspondente.  

Art. 5o Alterar para "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 
de Terceirização" a descrição da natureza da despesa "3.1.80.34.00", constante do Anexo 
III da Portaria Interministerial referida no art. 1o desta Portaria.  

Art. 6o Definir que os Anexos I e II da Portaria Interministerial STN/SOF no 
163, de 2001, correspondem à atualização dos Anexos 3 e 4 da Lei no 4.320, de 17 de 
março de 1964, a que se referem, respectivamente, o Adendo IV da Portaria SOF no 8, de 4 
de fevereiro de 1985, e o Anexo I da Portaria SOF no 6 de 20 de maio de 1999 .  



Art. 7o O art. 10 da Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio 
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 10. Revogam-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, as disposições em 
contrário e, em especial, os itens 5 a 10 e os Adendos I, IV, IX, X e XI da Portaria SOF no 
8, de 4 de fevereiro de 1985, a Portaria no 35, de 1o de agosto de 1989, do Secretário de 
Orçamento e Finanças, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a 
Portaria no 576, de 10 de outubro de 1990, da Ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamento, e respectivas alterações posteriores." (NR)  

 
Art. 8o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 

 

FÁBIO DE OLIVEIRA BARBOSA PAULO RUBENS FONTENELE ALBUQUERQUE 

Secretário do Tesouro Nacional Secretário de Orçamento Federal 

 


