
Portaria SOF no 1, de 19 de fevereiro de 2001. 
 

Dispõe sobre a classificação 
orçamentária por fontes de 
recursos. 

 
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, no uso das atribuições 

estabelecidas no art. 13, incisos II e VIII, do Decreto no 3.750, de 14 de 
fevereiro de 2001, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e ainda, 

 
Considerando a necessidade de identificar nas alterações orçamentárias 

se os recursos pertencem ao exercício corrente ou a exercícios anteriores, sem 
deixar de demonstrar o atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 8o 
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, resolve: 

 
Art. 1o Estabelecer que o código de classificação de fontes de recursos é 

composto por três dígitos, sendo que o primeiro indica o grupo de fontes de 
recursos, e o segundo e terceiro a especificação das fontes de recursos. 

 
§ 1o O indicador de grupo de fontes de recursos identifica se o recurso é 

ou não originário do Tesouro Nacional e se pertence ao exercício corrente ou a 
exercícios anteriores. 

 
§ 2o Na composição do código das fontes de recursos deverá ser 

observada a compatibilidade entre o grupo de fontes e a especificação das 
fontes de recursos. 

 
Art. 2o Instituir os seguintes Grupos de Fontes de Recursos: 
 
I - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente; 
 
II - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente; 
 
III - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores; e 
 
IV - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores. 
 
Art. 3o Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, as 

classificações das fontes de recursos passam a ser as constantes do Anexo a 
esta Portaria. 

 
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

PAULO RUBENS FONTENELE ALBUQUERQUE 
 
 

ANEXO 
(Anexo atualizado -  ver Classificação por Fontes de Recursos) 
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