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PORTARIA CONJUNTA Nº 02 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
 

Altera a Portaria Interministerial STN/SOF n.º 
163, de 4 de maio de 2001. 

 
 
 

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

 
Considerando o disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro 

de 2001, e no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que conferem à 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda a condição de órgão central do Sistema 
de Contabilidade Federal; 

 
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade 

Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, 
e nos incisos XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio 
de 2011; 

 
Considerando o disposto no art. 20, inciso VII, do Anexo I do Decreto nº 8.189, de 

21 de janeiro de 2014, que confere à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SOF/MPOG a competência de estabelecer as classificações 
orçamentárias da receita e da despesa; 

 
Considerando a necessidade de:  
 
a) padronizar os procedimentos contábeis orçamentários nos três níveis de governo, 

de forma a garantir a consolidação das contas na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, 
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;  

 
b) aprimorar os critérios de reconhecimento de despesas e receitas orçamentárias;  
 
c) instituir instrumento eficiente de orientação comum aos gestores nos três níveis 

de governo, mediante consolidação, em um só documento, de conceitos, regras e procedimentos 
de reconhecimento e apropriação das receitas e despesas orçamentárias; e 

 
d) proporcionar maior transparência sobre as contas públicas e de uniformizar a 

classificação das receitas e despesas orçamentárias; resolvem: 
 



 
 

Cont. 2 
 
 

   

Art. 1o Incluir, na alínea “C” dos incisos I e II do Anexo II da Portaria 

Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001, a seguinte modalidade de aplicação e 
respectivo conceito e especificação: 

 
“67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP. 

 
Despesas orçamentárias do Parceiro Público decorrentes de Contrato de 
Parceria Público-Privada - PPP, nos termos da Lei no 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, e da Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012.” (NR) 

 
Art. 2o Incluir, na alínea “D” dos incisos I e II do Anexo II da Portaria 

Interministerial STN/SOF no 163, de 2001, os seguintes elementos de despesa e respectivos 
conceitos e especificações: 

 
“82 -  Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro 
Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP.  

 
Despesas orçamentárias relativas ao aporte de recursos pelo parceiro 
público em favor do parceiro privado, conforme previsão constante do 
contrato de Parceria Público-Privada - PPP, destinado à realização de obras 
e aquisição de bens reversíveis, nos termos do § 2o do art. 6o e do § 2o do 
art. 7o, ambos da Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004.” (NR) 

 
“83 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - 
PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor. 

 
Despesas orçamentárias com o pagamento, pelo parceiro público, do 
parcelamento dos investimentos realizados pelo parceiro privado com a 
realização de obras e aquisição de bens reversíveis, incorporados no 
patrimônio do parceiro público até o início da operação do objeto da 
Parceria Público-Privada - PPP, bem como de outras despesas que não 
caracterizem subvenção (elemento 45), aporte de recursos do parceiro 
público ao parceiro privado (elemento 82) ou participação em fundo 
garantidor de PPP (elemento 84).” (NR) 

 
“84 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou 
Entidades  Assemelhadas, Nacionais e Internacionais. 

 
Despesas orçamentárias relativas à participação em fundos, organismos, 
ou entidades assemelhadas, Nacionais e Internacionais, inclusive as 
decorrentes de integralização de cotas.” (NR)  

 
Art. 3o Incluir, no art. 2o da Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio 

de 2001, o seguinte parágrafo: 
 



 
 

Cont. 3 
 
 

   

“Art. 2º A classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da 

Federação, consta do Anexo I desta Portaria, ficando facultado o seu 
desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.  
 
......................................................................................................................  
 
§ 4º A inclusão no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária Anual, para fins 
de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios 
anteriores e registrados em superávit financeiro dar-se-á na natureza de 
receita “9990.00.00 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores”, 

que poderá ser detalhada conforme a necessidade do ente da Federação.” 

(NR) 
 
Art. 4º Alterar no Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de 

maio de 2001, a especificação da natureza de receita 1721.01.02 para “Cota-Parte do Fundo de 
Participação do Municípios – Cota Mensal", com a finalidade de registrar o valor total das receitas 
recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referente à 
alínea “b” do inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 

 
Art. 5º Incluir no Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, a 

natureza de receita "1721.01.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota 
Anual", com a finalidade de registrar o valor total das receitas recebidas por meio de cota-parte do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referente à alínea “d” do inciso I do art. 159 da 
Constituição Federal. 

 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 

ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO 
Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR 
Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 




