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Codificação da Receita Pública 

MTO 2019 e MCASP - 3º Nível: Espécie (E)  

A Espécie, nível de classificação vinculado à origem, permite 
qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas. Por 
exemplo, dentro da origem “Contribuições”, identificam-se as 
espécies “Contribuições Sociais”, “Contribuições Econômicas” e 
“Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de 
Formação Profissional”. 

 

 



Codificação da Receita Pública 

MTO 2019 e MCASP - 4º Nível: Desdobramento(D)  

Foram reservados 4 dígitos para desdobramentos com a 
finalidade de identificar peculiaridades de cada receita, caso seja 
necessário. Desse modo, esses dígitos podem ou não ser 
utilizados conforme a necessidade de especificação do recurso.  

 

No caso de receitas exclusivas de Estados e Municípios, o quarto 
dígito utilizará o número “8” (Ex.: 1.9.0.8.xx.x.x – Outras 
Receitas Correntes exclusivas de Estados e Municípios). 

 



Codificação da Receita Pública 

MTO 2019 e MCASP - 5º Nível: Tipo (T)  

O tipo, correspondente ao último dígito 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; e 

“4”, quando se tratar de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 
da respectiva receita. 



Codificação da Receita Pública 

MTO 2019 e MCASP - 5º Nível: Tipo (T)  

Assim, todo código de natureza de receita será finalizado com 
um dos dígitos mencionados, e as arrecadações de cada recurso 
– sejam elas da receita propriamente dita ou de seus acréscimos 
legais – ficarão agrupadas sob um mesmo código, sendo 
diferenciadas apenas no último dígito. 



Codificação da Receita Pública 

MTO 2019 e MCASP - 5º Nível: Tipo (T)  

 

 



Codificação da Receita Pública 

Exemplo – Natureza da Receita: 1.1.1.3011.1 (8 dígitos) 

C - RC (1) 

O – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (1) 

E – Impostos (1) 

D – IRPF (3011)  

T – Principal (1) 

A nova codificação estrutura os códigos de forma a proporcionar 
extração de informações imediatas, a fim de prover celeridade, 
simplicidade e transparência, sem a necessidade de qualquer 
procedimento paralelo para concatenar dados. 



Codificação da Receita Pública 

Conceitos da Classificação quanto à Natureza 

 

Categoria Econômica – Impacto nas decisões na economia 

Origem – Identifica a precedência ao Fato Gerador 

Espécie – Qualifica com maior detalhe o Fato Gerador (origem) 

Desdobramento – Identifica peculiaridades de cada receita 

Tipo – Finalidade de identificar o Tipo de arrecadação 



Codificação da Receita Pública 

Portaria Int. STN/SOF nº 163/2001 

- Válido para União até 2015 

- Válido para Estados, DF e Municípios até 2017 
 

Níveis: 

   1º - Categoria Econômica 

   2º - Origem 

   3º - Espécie 

   4º - Rubrica 

   5º - Alínea 

   6º - Subalínea 

 



Codificação da Receita Pública 

Exemplo – Natureza da Receita: 1.1.1.2.04.10 

 

C - RC (1) 

O - Tributárias (1) 

E - Impostos (1) 

R - Patrimônio e Renda (2)  

AA - IR (04) 

SS - PF (10) 

 

- 8 dígitos 



Classificação da Receita Orçamentária 

38) (FCC - Analista Judiciário - Contabilidade – TRE/SP – 2017) 
No âmbito da União, quando o imposto de renda pessoa física é 
recolhido, aloca-se a receita pública correspondente na natureza 
de receita código “1.1.1.3.01.1.1”. No que tange o código de 
classificação da receita orçamentária, os três primeiros dígitos: 
“1.1.1.”, referem-se, respectivamente, à 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

(A) categoria econômica, rubrica e alínea. 

(B) receita corrente, tributária e imposto sobre a produção e a 
circulação. 

(C) categoria econômica, origem e alínea. 

(D) categoria econômia, origem e espécie. 

(E) receita corrente, tributária e imposto sobre ganhos de capital. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

39) (CESPE – Auditor Controle Interno – Pref. Mun./JP – CGM – 
2018) De acordo com a atual classificação da receita conforme a 
sua natureza, o último dígito da natureza de receita tem a 
finalidade de identificar o tipo de arrecadação. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

40) (FCC - Técnico Superior - Contador/ARTESE – Pref. Mun. 
Teresina/PI – 2016) A Lei Federal no 4.320/1964 define que os 
itens da discriminação da receita serão identificados por números 
de código decimal. Convencionou-se denominar este código de 
natureza de receita. Quando o contribuinte pagou o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do exercício de 
2016 a receita foi alocada no código “1112.02.00”. Considerando 
o código da natureza da receita orçamentária, o primeiro e 
segundo dígitos “11” referem-se, respectivamente, a 



Codificação da Receita Pública 

(A) origem e a espécie de receita. 

(B) rubrica e a alínea de receita. 

(C) categoria econômica e a espécie de receita. 

(D) origem e a rubrica de receita. 

(E) categoria econômica e a origem de receita. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

41) (SMA – Analista Legislativo – Orçamento e Finanças – CMRJ 
– 2015) Um determinado município, por ocasião da elaboração 
da sua lei orçamentária, previu como uma das possíveis fontes 
de  arrecadação o imposto sobre serviços de qualquer natureza, 
identificado com a codificação 1113.05.01. Os dígitos numéricos 
05, indicativos do quinto nível do desdobramento da classificação 
da receita, correspondem à:  

(A) origem 

(B) espécie 

(C) alínea 

(D) rubrica         GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

42) (CESPE – Auditor – Classe A – SEFAZ/RS – 2018) O nível da 
codificação da receita orçamentária utilizado para mensurar o 
impacto das decisões do governo na economia denomina-se 

A) categoria econômica. 

B) rubrica. 

C) alínea. 

D) origem. 

E) espécie. 

 

GABARITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 


