
PORTARIA CONJUNTA N° 01, DE 13 DE AGOSTO DE 2013.
(publicada no DOU de 14/08/2012, seção I, página 63)

Altera a Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 
4 de maio de 2001.

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 
E A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2 o, 
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, combinado com os arts. 6o e 7o do Decreto no 

6.976, de 7 de outubro de 2009, e no  art. 17, inciso VII, do Anexo I do Decreto no 7.675, de 20 de 
janeiro de 2012, e 

Considerando a necessidade de viabilizar  a  transferência  de recursos públicos 
legalmente destinados a órgãos e entidades públicos ou a instituições privadas e, em especial, de dar 
cumprimento ao item 9.2. do Acórdão no 3.389/2012 - TCU - Plenário, que determina aos Ministérios 
de Minas e Energia e do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Secretaria de Orçamento Federal - SOF 
que adotem as medidas necessárias, no sentido de incluir no Orçamento Geral da União os valores 
correspondentes às multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e ao Uso de 
Bem Público, a que se refere o art. 13 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, resolvem:

Art. 1o O conceito e a especificação do elemento de despesa 81 - Distribuição 
Constitucional ou Legal de Receitas,  constante da alínea “D” do inciso II do Anexo II da Portaria  
Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001, passa a ter a seguinte redação:

Despesas  orçamentárias  decorrentes  da  transferência  a  órgãos  e  entidades 
públicos, inclusive de outras esferas de governo, ou a instituições privadas, 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. (NR)

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se os 
seus efeitos a partir do exercício de 2014, inclusive no que se refere à elaboração do respectivo Projeto 
de Lei Orçamentária.
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