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Atributo Tamanho Formato Observação  Descrição 

Exercício 4 Numérico   Exercício da arrecadação da receita (Transação). 

Mês 2 Numérico   Mês do exercício da arrecadação da receita (Transação).  

Poder 80 Texto   

Divisão política do Estado: Executivo, Legislativo, Judiciário e Órgãos com 
autonomia administrativa e financeira: Ministério Público, Defensoria Pública e 
Tribunal de Contas . 

Cod_Setor 
Governamental 3 Numérico   

Código do Setor Governamental da Administração Pública:  
Administração Direta , Autarquias, Fundações. 

Setor 
Governamental 10 Texto   

Setor Governamental da Administração Pública: Administração Direta ,  
Autarquias e Fundações. 

Cod_Órgao 2 Numérico   
Código do Órgão de um setor governamental responsável pela arrecadação da 
receita. 

Orgao 80 Texto   Órgão de um setor governamental responsável pela arrecadação da receita. 

Cod_UO 4 Numérico   
Código da Unidade Orçamentária de um Órgão governamental responsável pela 
arrecadação da receita. 

UO 80 Texto   
Unidade Orçamentária de um Órgão governamental responsável pela arrecadação 
da receita. 

cod_clas_rec_n1 12 Numérico   Código que identifica uma determinada Categoria Econômica . 

ClasRecN1 80 Texto   

Categoria econômica: a categoria econômica subdivide-se em Receitas 
Correntes, Receitas de Capital, Receitas Correntes Intraorçamentárias e Receitas 
de Capital Intraorçamentárias,respectivamente com os códigos 1, 2, 7 e 8. 

cod_clas_rec_n2 12 Numérico   Código que identifica uma determinada Origem de receita. 

ClasRecN2 80 Texto   

Origem: É a especificação da procedência (fonte) dos recursos públicos, em 
relação ao fato gerador dos ingressos das receitas (derivada, originária, 
transferências e outras). Em síntese, é a subdivisão das categorias 
econômicas que tem por objetivo identificar a origem das receitas, no momento 
em que elas ingressam no patrimônio público. 

cod_clas_rec_n3 12 Numérico   Código que identifica uma determinada Espécie de Receita. 

ClasRecN3 80 Texto   

Espécie: É o nível que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador dos 
ingressos das receitas. Por exemplo, dentro da origem Receita Tributária (receita 
proveniente de tributos), podem-se identificar as suas espécies, tais como 
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impostos, taxas e contribuições de melhoria (conforme definido na Constituição 
Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional), sendo cada uma dessas receitas 
uma espécie de tributo diferente das demais. 

cod_clas_rec_n4 12 Numérico   Código que identifica o desdobramento STN/SOF 1. 

ClasRecN4 80 Texto   

Desdobramento STN/SOF 1: Foi reservado 1 dígito para desdobramento com o 
objetivo de identificar as particularidades de cada receita, caso seja necessário. 
Assim, esse dígito pode ou não ser utilizado, observando-se a necessidade de 
especificação do recurso. 

cod_clas_rec_n5 12 Numérico   Código que identifica o desdobramento STN/SOF 2. 

ClasRecN5 80 Texto   

Desdobramento STN/SOF 2: Foram reservados 2 dígitos para desdobramento com 
o objetivo de identificar as particularidades de cada receita, caso seja necessário. 
Assim, esses dígitos podem ou não ser utilizados, observando-se a necessidade de 
especificação do recurso. 

cod_clas_rec_n6 12 Numérico   Código que identifica o desdobramento STN/SOF 3. 

ClasRecN6 80 Texto   

Desdobramento STN/SOF 3: Foi reservado 1 dígito para desdobramento com o 
objetivo de identificar as particularidades de cada receita, caso seja necessário. 
Assim, esse dígito pode ou não ser utilizado, observando-se a necessidade de 
especificação do recurso. 

cod_clas_rec_n7 12 Numérico   Código que identifica um determinado Tipo de Receita. 

ClasRecN7 80 Texto   

Tipo de Receita: O tipo, correspondente ao último dígito obrigatório na natureza 
de receita, tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere 
aquela natureza, sendo:  
• “0”, quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou 
agregadora; 
• “1”, quando se tratar da arrecadação Principal da receita; 
• “2”, quando se tratar de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;  
• “3”, quando se tratar de Dívida Ativa da respectiva receita;  
• “4”, quando se tratar de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da 
respectiva receita.;  
• “5”, quando se tratar das Multas da respectiva receita quando a legislação 
pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, 
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situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no Tipo “2 – 
Multas e Juros de Mora”;  
• “6", quando se tratar dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a 
legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros 
de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação no 
Tipo “2 – Multas e Juros de Mora”;  
• “7”, quando se tratar das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita, 
quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa 
da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser 
efetuado registro de arrecadação no Tipo “4 – Multas e Juros de Mora da Dívida 
Ativa”;  
• “8”, quando se tratar dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, 
quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa 
da destinação dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser 
efetuado registro de arrecadação no Tipo “4 – Multas e Juros de Mora da Dívida 
Ativa”; 
• “9”, quando se tratar de desdobramentos que poderão ser criados, caso a 
caso, pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão – SOF/MP, mediante Portaria específica. 

cod_clas_rec_n8 12 Numérico   Código que identifica um determinado Detalhamento Facultativo de receita. 

ClasRecN8 80 Texto   

Detalhamento Facultativo de Receita:  é um desdobramento de Receita específico 
do Rio Grande do Sul, de uso opcional, para atender suas necessidades e 
peculiaridades próprias para fins de classificação de suas receitas. 

OrigemRecurso 80 Texto   Identifica a origem do recurso segundo seu fato gerador. 

Cod_Recurso 4 Numérico   Código que identifica o destino/finalidade da receita arrecadada.  

Recurso 80 Texto   

Expressa o destino de todas as receitas arrecadadas, sejam elas livres ou 
vinculadas. O recurso orçamentário funciona como se fosse uma conta corrente, 
alimentado, de um lado, pelas receitas que o formam e consumido, de outro, por 
sua utilização no pagamento de despesas. É uma espécie de elo entre a receita e a 
despesa orçamentárias. 

ValorOrçado 18 Numérico Com vírgula É o valor estimado de arrecadação de receita no orçamento do exercício. 
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decimal 

SaldoDisponivel 18 Numérico 
Com vírgula 
decimal 

É o resultado final efetivamente arrecadado em determinada classificação de 
receita. 

 


