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ANEXO VII 
 
CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS 
 
CLASSIFICAÇÃO POR TIPO 
 
Fontes de Recursos - seu conceito está relacionado à origem ou procedência dos recursos que 
devem ser gastos para uma determinada finalidade. São constituídas por agrupamentos de naturezas 
de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, servindo para indicar como são 
financiadas as despesas orçamentárias. A individualização é necessária para evidenciar sua 
aplicação, segundo determinação legal. A classificação por fontes é estabelecida no orçamento 
federal pela Portaria SOF nº 1, de 19 de fevereiro de 2001. Para o orçamento do Estado da Bahia, a 
classificação consiste em um código de dois dígitos, observado o seguinte esquema: Recursos do 
Tesouro (arrecadados diretamente pelo Estado), subdivididos em Fontes Próprias do Tesouro e 
Outras do Tesouro, e Recursos de Outras Fontes, cuja arrecadação é efetuada diretamente pelas 
entidades da Administração Indireta. 
 
 

������ ��� �	 
�
	 ��  ��� �
� � ��

 
PRÓPRIAS DO TESOURO 

00 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro �����������

01 Recursos Ordinários de Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito 	��
��� ��
����

02 Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios �	�����	�� ���

03 Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios �� � �����	�� ���

06 Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados 
Devida aos Municípios �� ����� ��
�� � ������	�� ���

07 Recursos Vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � ��	��������

14 Recursos Vinculados à Educação � ��	����	�� � ��

28 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza ���	�� �

29 Recursos Destinados a Programa de Investimento � ��� ���������� ��
���
��

30 Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde � ��	���� ���

39 Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência ������ ��	��
��� ��	���

� � �
OUTRAS DO TESOURO 

04 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor � ��	���� 	��� 
��

05 Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito � ��	���
����
����

08 Cota-Parte do Salário Educação ��� ��������	�� � ��

09 Indenizações pela Extração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, 
Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais ��� �� 
����

10 Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia � ��	��� �����
����

11 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social �����

12 Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente ��	��
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FONTE ESPECIFICAÇÃO  SIGLA 

13 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta ��������
��

15 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o 
Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.358/09 

� ��	��������� ���� �! ! "#$ %�&' �

16 Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços 
Policiais 

� ��	������ �� �
����

17 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico 	����

18 Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Defesa Agropecuária 
da Bahia 

� ��	������
����

19 Remuneração de Depósitos Bancários de Convênios com a União – 
Adm. Direta 

����	��� ����� �������
��

20 Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário � ��	�
(�
����

21 Operações de Crédito Internas �	��

22 Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação �����

23 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços �	������������� �� ���

24 Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços �	������������� �� ���

25 Operações de Crédito Externas �	��

26 Recursos de Alienação de Bens – Adm. Direta �� ����� � ���������������
��

27 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia � ��	�������

31 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. 
Direta 

	��
��������� �����
��

32 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. 
Direta 

	��
����
����� �����
��

33 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. 
Direta 

	��
�����	�� �� �����
��

34 Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Direta ��
����	��
������ ) ����
����
��

35 Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito ���
�
��� � ����	��� ���	����

36 Recursos Vinculados ao Fundo de Despesa Sanitária Vegetal � ��	����� �

37 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e  Fundos Internacionais – Adm. 
Direta 

	��
�� *�� � ��������
��
����	������
��

38 Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde � ��	�������
����

� � �
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 

40 Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração 
Indireta 

����������
��

41 Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor ���� ��� �

42 Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor � � ������ �

43 Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia � ��	����+ ���

45 Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios ��������

46 Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98 � ��	����� ��
��

47 Fundo Nacional de Saúde - Convênio ����	��� , ����
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48 Fundo Nacional de Saúde - Sistema Único de Saúde - Receita de 
Prestação de Serviços de Saúde ���������� ��

49 Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de 
Saúde 


�������������� ����������

50 Recursos do Fundo de Cultura da Bahia �	���

51 Operações de Crédito Internas em Moeda �	�������

52 Operações de Crédito Internas em Bens e Serviços �	������������� �� ���

53 Operações de Crédito Externas em Bens e Serviços �	������������� �� ���

55 Operações de Crédito Externas em Moeda �	�������

56 Recursos de Alienação de Bens – Adm. Indireta �� ����� � �����������������
��

57 Receitas Capitalizáveis Funprev 	�� ����� ��� �

58 Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da 
Bahia 

��� ��� �

59 Remuneração de Depósitos Bancários de Convênios com a União – 
Adm. Indireta 

����	��� ����� ���������
��

60 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia �����

61 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. 
Indireta 

	��
��������� �������
��

62 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. 
Indireta 

	��
����
����� ��������
��

63 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. 
Indireta 

	��
�����	�� �� ��������
��

64 Contribuições e/ou Auxílios de Entidades Privadas Nacionais - Adm. 
Indireta 

	��
����
�� ��� ���	�������
��

65 Transferências de Entidades Privadas Internacionais – Adm. Indireta 
��������
�� ��� ���
����	��
������
��

66 Transferências  de Órgãos e Fundos Internacionais – Adm. Indireta 
������*�� � ��������
��
����	��������
��

69 Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Indireta ��
����	��
������ ) ����
������
��

80 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Atenção Básica � ��	�
����������-��� ��
��� � ��
����	��

81 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Atenção de MAC 
Ambulatorial e Hospitalar 

� ��	�
����������-��� ��
��� � ��
�	�

82 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Vigilância em Saúde � ��	�
����������-��� �� �� �� ���
��� ���

83 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Assistência Farmacêutica � ��	�
����������-��� ������
�
����	, �
�	��

84 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Gestão do SUS � ��	�
����������-��� �� ��
� ��
����

85 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Investimentos na Rede de 
Serviços SUS 

� ��	�
����������-��� ���� ��
�
��������� �

* Também chamado de Recursos Livres 
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CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS 
 
CLASSIFICAÇÃO POR ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Considerando que algumas Fontes indicam origem, enquanto que outras aplicação dos recursos, 
podemos, alternativamente, propor uma classificação que combine estes dois aspectos. Assim, 
apresentamos a seguir os agrupamentos onde as fontes são arranjadas pela sua origem ou seu 
destino. Isto é, seja oriunda da contratação de uma operação de crédito ou a assinatura de um 
convênio, seja pela vinculação por preceitos legais ou a fundo específico. 
 

OPERAÇÃO  DE  CRÉDITO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

15 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do 
Estado da Bahia – Lei nº 11.358/09 

21 Operações de Crédito Internas 

23 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços 

24 Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços 

25 Operações de Crédito Externas 

29 Recursos Destinados a Programa de Investimento 

35 Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito 

51 Operações de Crédito Internas em Moeda 

52 Operações de Crédito Internas em Bens e Serviços 

53 Operações de Crédito Externas em Bens e Serviços 

55 Operações de Crédito Externas em Moeda 

CONVÊNIO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

19 Remuneração de Depósitos Bancários de Convênios com a União – Adm. Direta 

31 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta 

32 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta 

33 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta 

34 Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Direta 

37 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e  Fundos Internacionais – Adm. Direta 

47 Fundo Nacional de Saúde - Convênio 

59 Remuneração de Depósitos Bancários de Convênios com a União – Adm. Indireta 

61 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta 

62 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta 

63 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta 

64 Contribuições e/ou Auxílios de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta 

65 Transferências de Entidades Privadas Internacionais – Adm. Indireta 

66 Transferências  de Órgãos e Fundos Internacionais – Adm. Indireta 

69 Outras Contribuições e/ou Auxílios – Adm. Indireta 
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VINCULAÇÃO  CONSTITUCIONAL  E  LEGAL 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

02 Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios 

03 Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios 

05 Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito 

06 Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios 

07 Recursos Vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 

08 Cota-Parte do Salário Educação 

09 Indenizações pela Extração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utilização de Recursos 
Hídricos e Exploração de Recursos Minerais 

10 Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, 
Transporte e Comunicação da Bahia 

14 Recursos Vinculados à Educação 

18 Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia 

20 Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário 

26 Recursos de Alienação de Bens – Adm. Direta 

30 Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde 

45 Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios 

48 Fundo Nacional de Saúde - Sistema Único de Saúde - Receita de Prestação de Serviços de 
Saúde 

49 Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde 

56 Recursos de Alienação de Bens – Adm. Indireta 

80 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Atenção Básica 

81 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar 

82 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Vigilância em Saúde 

83 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Assistência Farmacêutica 

84 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Gestão do SUS 

85 Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Investimentos na Rede de Serviços SUS 

 
 

RECURSO  PROVENIENTE  DE  FUNDO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ESTADUAL 

04 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor 

07 Recursos Vinculados ao  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 

27 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia 

28 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 

36 Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal 

38 Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde 

41 Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

42 Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor 

43 Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia 

50 Recursos do Fundo de Cultura da Bahia 

57 Receitas Capitalizáveis Funprev 

58 Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia 

60 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia 

NACIONAL  

11 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social 

12 Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

16 Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais 

17 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico 

22 Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

46 Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98 

47 Fundo Nacional de Saúde - Convênio 

48 Fundo Nacional de Saúde - Sistema Único de Saúde - Receita de Prestação de Serviços de 
Saúde 

49 Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde 
 
 

RECURSOS  DISCRICIONÁRIOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

00 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro 

01 Recursos Ordinários de Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito 

13 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta 

40 Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta 

 
 



MOP 2011 _ ANEXO VII 

� ��

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS 
 
EQUIVALÊNCIA ENTRE FONTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
 
�.�/�0 �1��2�3420 .0 �1��40 .��5 3640 �7 .�18��19 ���0 /28: ; .���2�/8�3.9 �8��< 4�7 86��/��=.�/��1��2�3420 .0 �1��40 .��5 3640 �7 .�18�
�19 ���0 /28: ; .���1�2�/8"�
 

 RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA  RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

CÓD DESCRIÇÃO CÓD DESCRIÇÃO 

CONVÊNIO 

19 Remuneração de Depósitos Bancários de 
Convênios com a União – Adm. Direta 

59 Remuneração de Depósitos Bancários de 
Convênios com a União – Adm. Indireta 

31 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e 
Entidades Federais – Adm. Direta 

61 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e 
Entidades Federais – Adm. Indireta 

32 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e 
Entidades Estaduais – Adm. Direta 

62 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e 
Entidades Estaduais – Adm. Indireta 

33 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e 
Entidades Municipais – Adm. Direta 

63 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades 
Municipais – Adm. Indireta 

34 Outras Contribuições e/ou Auxílios – Adm 
Direta 

64 Contribuições e/ou Auxílios de Entidades 
Privadas Nacionais – Adm. Indireta 

37 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos 
Internacionais – Adm. Direta 

66 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais 
– Adm. Indireta 

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 

13 Recursos Diretamente Arrecadados por 
Órgãos da Administração Direta 

40 Recursos Diretamente Arrecadados por 
Entidades da Administração Indireta 

ALIENAÇÃO DE BENS 

26 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta 56 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta 
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FONTES E USOS DE RECURSOS�
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�

��0 8N ���0 N 8�

%J � ��3420 .0 �� ��34681.0 �
28�0 =�2@ �3�80 �
����-����� �0 /; .�1.�����

� ��	� 
������ ���� -� �� �
� ��
� ������

	.�7 @ ��.0 �.4�
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�

��0 8N ���0 N 8�
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� ��

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS 
FONTES E USOS DE RECURSOS�

	 � � �� � ��	 �
�  �� ��� ��	 �� �� � � �� 
�� ��  �� �
��� 
� �� �� �� � 
	 ��  �� ���  ��
%$ � ��3420 .0 �� ��34681.0 �
28�0 =�2@ �3�80 �

����-������7 �0 /�9 ��/.0 ��8���1��1��
��27 �: .0 �����

� ��	� 
������ ���� -� �� �
��� ��
���������� �

	.�7 @ ��.0 �.4�
�29 .0 � 	.�0 /8�/��1.�	.�7 @ ��.�.4�
�29 .� �: A �0 �1.�� � ��
�

��0 8N ���0 N 8�

' U � ��0 /�/4�: ; .�1.��4�1�N �� � � � � ��=8Q �

* Também chamada de Recursos Livres 
 
Observações: 

� Aplicação de acordo com a proposta orçamentária para 2011. 

� Manutenção - conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e se destinam à manutenção e ao funcionamento de órgãos e entidades governamentais; 

� Pessoal - despesas relacionadas aos compromissos com o vencimento e vantagens de pessoal; 

� Ações do PPA - Projetos e/ou Atividades que concorram para expansão ou aperfeiçoamento da Ação do Governo; 

� Operações Especiais - despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram a contraprestação direta sob a 
forma de bens ou serviços. 
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� �


CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS 
 
CLASSIFICAÇÃO POR SUBFONTE 
 
A Subfonte é o desdobramento das fontes de recursos para alcançar maior clareza na programação 
orçamentária, cujos códigos são compostos por três dígitos que, após cadastrado uma  vez, são 
usados quando do lançamento da despesa para a elaboração da Proposta Orçamentária Anual e no 
momento de realizar Modificações Orçamentárias. O detalhamento da fonte em subfontes visa 
conhecer a origem ou destinação específica do recurso, de forma a identificar agentes financeiros, 
Órgãos, Entidades e Fundos financiadores. 
�

Exemplos: 
 

� � � �� �� ���� � � � ��! " #$% & ' � �( � ��$) �� ! % �( � ��* % ) �� + $! � , �� �( � �- . / % �� ! �- � � % ) ��� * % , % ) � �� � 0  �% , � % ! � , �� �

�� , �� � �/ * 1� , �� �

09  ROYALTIES 099  ROYALTIES/CONTRAPARTIDA 

21  OCI 001  OCI/CEF – Caixa Econômica Federal 
 
 

��$2 $( % ( � ��� �3 4 � �� � ) � , 2 � #2 $! � , �� �( % �� � #5�$+ % ��, �$ ( � � . % ) �

�� , �� � �/ * 1� , �� �

28  FUNCEP  001  FUNCEP  

31  CONTR FEDERAL 078 PR/SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
 
 
A tabela abaixo contempla as fontes e respectivas subfontes desbloqueadas (várias subfontes foram 
bloquadas por não estarem sendo usadas ou por serem duplicação de outras) que deverão ser 
utilizadas nos lançamentos relativos ao Orçamento 2011. Se necessário, subfontes bloqueadas 
podem ser desbloqueadas, assim como novas subfontes podem ser cadastradas, mediante 
solicitação da unidade orçamentária à SPO/Seplan através do e-mail spo.dso@seplan.ba.gov.br . 
 
RECURSOS DO TESOURO 
 
FONTE 
SUBFONTE�

6 6 ���� 
�- �
�� Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro 

&&! ����������� Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro 

6 ��	 ������ ���
� �� Recursos Ordinários de Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito 

&&! �	��
��� ��
���� Recursos Ordinários de Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito 

6 � �
	 � �7� ��
	 8� 
�� Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios 

&&! ��	�����	I� ��� Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios 

6 9 �
� : �7� ��
	 8� 
�� Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios 

&&! ��� � �����	I� ��� Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios 

6 ; �: 
�	 ���� 	 7� �� ��� Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor 

&&! �� ��	���� 	��� 
�� Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor 
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� ��

FONTE 
SUBFONTE�

6 4 �: 
�	 �� �����7��< �� Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito 

&&! �� ��	���
����
���� Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito 

6 � �
� 
7�< � �����  �7�� ��
	 8� 
�� Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados 
Devida aos Municípios 

&&! ��� ����� ��
�� � ������	I� ��� Cota-Parte de Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos 
Municípios 

6 = �: 
�	 ����� �> � Recursos Vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

&&! �� ��	�������� Recursos Vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

&' ' �� ��	���������
	��
��� ��
����

Recursos Vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - Contrapartida 

6 � ���� - �
� �� �	 ��  �� Cota-Parte do Salário Educação 

&&! ���� ��������	�� � �� Cota-Parte do Salário Educação 

&' ' ���� ��������	�� � ���
	��
��� ��
����

Cota-Parte do Salário Educação - Contrapartida  

6 3 ���? �� �
��� Indenizações pela Extração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, 
Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais 

&&! ���� �� 
���� Indenização pela Extração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utilização de 
Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais 

&' ' ���� �� 
�����
	��
��� ��
����

Indenizações pela Extração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utilização de 
Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais - Contrapartida  

�6 �: 
�	 ��� ��> �7��< �� Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Regulação de Serviços 
Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia 

&&! �� ��	��� �����
���� Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Regulação de Serviços 
Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia 

&' ' �� ��	��� �����
�����
	��
��� ��
����

Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Regulação de Serviços 
Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - Contrapartida 

�������� Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social 

&&! ������ Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social 

&' ' ��������	��
��� ��
���� Contribuições do Fundo Nacional da Assistência Social - Contrapartida 

�� ���	 �� Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente 

&&! ���	�� Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

&' ' ���	����	��
��� ��
���� Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente - 
Contrapartida 

�9 ��� ��� 
����� Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta 

&&! ���������
�� Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta 

&' ' ���������
���
	��
��� ��
����

Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta - 
Contrapartida 

�; �: 
�	 ��� �	 ��  �� Recursos Vinculados à Educação 

&&! �� ��	����	�� � �� Recursos Vinculados à Educação 

&' ' �� ��	����	�� � ���
	��
��� ��
����

Recursos Vinculados à Educação - Contrapartida 
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� ��

FONTE 
SUBFONTE�

�  

�4 �� ��	 ���
��@� � $�, A ����9 4 � 76 3 B� Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o 
Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.358/09 

&&! �� ��	������E� ���� �! ! "#$ %�&' F� Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o 
Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.358/09 

&' ' �� ��	������E� ���� �! ! "#$ %�&' F��
	��
��� ��
����

Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o 
Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.358/09 - Contrapartida 

�� �: 
�	 ������ �� 7��< �� Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços 
Policiais 

&&! �� ��	������ �� ��
���� Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais 

&' ' �� ��	������ �� ��
�����
	��
��� ��
����

Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais - 
Contrapartida 

�= �	 
� �� Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico 

&&! �	���� Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico 

&' ' �	�����	��
��� ��
���� Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Contrapartida 

�� �: 
�	 ��� �> 7��< �� Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Defesa Agropecuária da 
Bahia 

&&! �� ��	������
���� Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia 

&' ' �� ��	������
������
	��
��� ��
����

Taxas e Multas Vinculadas à Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia 
- Contrapartida 

�3 ��� > �	 ��: ���
 �7�� 
����� Remuneração de Depósitos Bancários de Convênios com a União – Adm. 
Direta 

&#! �����	��� ������	��� RDB Conv. MDA/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

&#L �������	��� �
	������������ RDB Conv. Mcidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

C&%�������	��� ���������� RDB Conv. MDS/Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

&C&�����	��� ��	������ RDB Conv. MEC/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

&U #�����	��� ��	������ � RDB Conv. MEC/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

&&#�����	��� ����	���� ���� RDB Conv. MIN/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco 
e do Parnaíba 

&#$ �����	��� ������ �� RDB Conv. MIN/Secretaria de Programas Regionais 

&#&�������	��� ���	��� + ��� RDB Conv. MINC/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

! L #�������	��� ���	���	�
���	�
�� �� RDB Conv. MINC/Secretaria Executiva 

CC#�������	��� �(�� �����	�� RDB Conv. MJ/Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

&%C�������	��� �(���(���� ��� RDB Conv. MJ/SNJ/Departamento Penitenciário Nacional 

C&U �����	��� �� �� ��� � RDB Conv. MPOG/Secretaria de Gestão 

C! #�����	��� �
������ �
� RDB Conv. MTur/Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do 
Turismo 

� 6 �: 
�	 �� C 7��< �� Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário 

&&! �� ��	�� (�
���� Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário 

&' ' �� ��	�� (�
�����
	��
��� ��
����

Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário - Contrapartida 
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� ��

FONTE 
SUBFONTE�

� ���	 
� Operações de Crédito Internas 

&&#��	����� OCI - Banco do Brasil 

&&L ��	������ OCI - Banco do Nordeste do Brasil 

&&C��	�������� OCI - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

&! J ��	�����������
����� �� OCI – BNDES – Estádio Otávio Mangabeira – Fonte Nova 

&! $ ��	��������� � �� OCI – BNDES – Modernização da Procuradoria Geral do Estado 

&! C��	��������� ��S 8��0 /81.0 � OCI – BNDES – Programa Linha Estados 

&! ! ��	��������� ��� OCI – BNDES/PEF – Programa Emergencial de Financiamento 

&&! ��	��	���� OCI - Caixa Econômica Federal  

&! #��	��	���� �*�
����� ��
�� OCI – CEF – Financiamento de Mobilidade Urbana/Pró-Transporte 

&' ' ��	���	��
��� ��
���� OCI - Contrapartida 

� � ���� �� Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

&&! ��	������ MEC - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

&! ! ��	�������	���
��
� ��� , �	���

MEC/FNDE – Combate à Violência nas Escolas 

&' ' ��	�������	��
��� ��
���� MEC/FNDE - Contrapartida 

&&' ��	����������	�� � ��
��� �	��� �

MEC/FNDE - Educação Especial 

&! $ ��	����������	�� � ��
���I� ����

MEC/FNDE - Educação Indígena 

&&$ ��	��������	�� ���
�� �� MEC/FNDE - Escola Ativa 

&! C��	������������ � ��
	��
�������

MEC/FNDE - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental 

&&C��	������������	�� �� MEC/FNDE - Fundo de Fortalecimento da Escola 

&C&��	������� ��� MEC/FNDE - Plano de Ações Articuladas 

&! #��	������� ��� MEC/FNDE - Plano de Desenvolvimento da Escola 

&&U ��	������������ ��
�� ����
�\ ����

MEC/FNDE – programa Brasil Alfabetizado 

&&J ��	������� ���� MEC/FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 

&C$ ��	������� ���� MEC/FNDE - Programa Especial de Fortalecimento do Ensino Médio 

&&#��	������� ����� MEC/FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

&C#����	������� ��
�� MEC/FNDE - Programa Nacional de Transporte Escolar 

&CC����	������� ��(�� �����
	�� �� MEC/FNDE - Programa Projovem do Campo/Saberes da Terra 

&C! ����	������� ��(�� ��
������� MEC/FNDE - Programa Projovem Urbano 

&CJ ����	������� ��� ����

��� + �� MEC/FNDE - Programa Trilha 

&! %��	������� �� �� MEC/FNDE - Projeto de Adequação de Prédios Escolares 

&! J ��	������� �� MEC/FNDE - Projeto Melhoria da Escola 

� 9 ��	 
�> ���������: 
� ��� Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços 

&&C��	����� OCI Bens e Serviços - Banco do Brasil 
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� ��

FONTE 
SUBFONTE�

�  

&' ' ��	������������� �� ����
	��
��� ��
����

OCI Bens e Serviços - Contrapartida 

&&! ��	����	���� OCI Bens e Serviços - Expansion Exterior S/A 

� ; ��	 ��> ���������: 
� ��� Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços 

� 4 ��	 �� Operações de Crédito Externas 

&&C��	������ OCE - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

&&! ��	������� OCE - Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

&&L ��	������� OCE - Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

� � ��� 
����  ��� ��> ���7�� 
����� Recursos de Alienação de Bens – Adm. Direta 

&&! ��� ����� � �����������
����
��

Recursos de Alienação de Bens – Adm. Direta 

&' ' ��� ����� � �����
���������
���	��
��� ��
����

Recursos de Alienação de Bens – Adm. Direta - Contrapartida 

� = �: 
�	 ������� Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia 

&&! ��� ��	������� Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia 

&' ' ��� ��	��������
	��
��� ��
����

Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia - Contrapartida 

� � ����	 �� � Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 

&&! ����	�� � Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 

&' ' ����	�� ��	��
��� ��
���� Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - 
Contrapartida 

� 3 �� ��� ��� ��� ��

�: ���
� �����

Recursos Destinados a Programa de Investimento 

&&! �� ��� ��������
��� ��
���
��

Recursos Destinados a Programa de Investimento 

&' ' �� ��� ��������
��� ��
���
����
	��
��� ��
����

Recursos Destinados a Programa de Investimento - Contrapartida 

9 6 �: 
�	 ���D � �� Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde 

&&! �� ��	���� ��� Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde 

&' ' �� ��	���� ����	��
��� ��
���� Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - Contrapartida 

9 ��	 �������� ���� 7�� 
����� Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta 

&' ' �	��
��
������� �	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Contrapartida 

! $ %��� ��	��� MAPA – Caixa Econômica Federal 

&$ ! ��� ��	�� � �	� MAPA - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

&$ #��� ������ MAPA - Secretaria de Desenvolvimento Rural 

C! L �	�181�0 �	��� MCidades – Caixa Econômica Federal 

C&L �	���������+ � MCidades - Secretaria Nacional de Habitação 

C! $ �	�181�0 ���� �� MCidades - Secretaria Nacional de Programas Urbanos’ 

&#L �	������������ MCidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
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� ��

FONTE 
SUBFONTE�

&&$ �	
�	�� < � MCT - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

&C! �	
����
� MCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CC$ �	
� MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia 

&#J ������	� MD - Agência Nacional de Aviação Civil 

&C$ ������������ MD - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

C&#����	��� MDA - Caixa Econômica Federal 

&#! ������	��� MDA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

C! U ������ �� MDA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

! J %�������� MDA - Secretaria de Agricultura Familiar 

! J U �������� MDA - Secretaria de Reordenamento Agrário 

&! J ������
� MDA - Secretaria do Desenvolvimento Territorial 

! CJ ���	������� MDIC - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

&CL ���	����
��� MDIC - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

&! %��������� MDS - Fundo Nacional de Assistência Social 

! &C������ ������I� ��� MDS - Projeto Núcleo de Apoio à Família 

! &#����������I���� MDS - Renda Mínima 

C&%���������� MDS - Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

&U L ������ ��
�������	�� �� ME - Esporte na Escola 

&#C��������� � ME – Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer 

&C&��	������ MEC - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

&U #��	������ � MEC - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

&L $ ��	���
�	� MEC - Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica 

&U J ��	������ ��	����� MEC/INESP – Censo Escolar 

&L ' ��	���
�	�� ���� � MEC/SETEC - Programa de Expansão da Educação Profissional 

&L L ��	���
�	���� � ������ MEC/SETEC - Projeto Alvorada 

&$ %���	��� MF - Caixa Econômica Federal 

&&#����	���� ���� MIN - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

C! %������+ � MIN - Secretaria de Infraestrutura Hídrica 

&#$ ������ �� MIN - Secretaria de Programas Regionais 

! ' %������+ � MIN - Secretaria de Recursos Hídricos 

! ' ! ��������	� MIN - Secretaria Nacional de Defesa Civil 

&&%���	�� �� ����� MINC – Fundação Cultural Palmares 

&! ' ���	���	� MINC – Fundo Nacional de Cultura 

&#&���	��� + ��� MINC - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

CCL ���	����� MINC - Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural 

! L #���	���	�����	�
�� �� MINC - Secretaria Executiva 

&! U �(���	�� MJ - Fundo Nacional da Criança e do Adolescente 

&CJ �(����� ��� MJ - Fundo Penitenciário Nacional 

CC#�(�� �����	�� MJ – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
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CCC�(���(� MJ – Secretaria de Reforma do Judiciário 

&%! �(���(� MJ - Secretaria Nacional de Justiça 

&%J �(������� � MJ - Secretaria Nacional de Segurança Pública 

&%C�(���(���� ��� MJ/SNJ - Departamento Penitenciário Nacional 

! %#������� MMA - Agência Nacional de Águas 

&CC������� MMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente 

! U $ ���������� ��������� MMA - Secretaria da Biodiversidade e Florestas 

! #$ �����+ � MMA - Secretaria de Recursos Hídricos 

&$ &���	+ ���� MME - Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

&$ C���� �
������� MME - Petróleo Brasileiro S/A 

C! &�� �� �	��� MPOG - Caixa Econômica Federal 

C&U �� �� ��� � MPOG - Secretaria de Gestão 

&! ! ���������� MS - Fundação Nacional de Saúde 

&! $ �����
����� ��� MS – Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas 

&&L �
����
� MT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

&! L �
����
� MTE - Fundo do Amparo ao Trabalhador 

&J ' �
������� MTE - Sistema Nacional de Emprego 

&' #�
����
��� ��� ����
��� �����

MTE/FAT - Departamento de Emprego e Salário 

&' J �
����
��] ��� ���	�� � ��
� ����������� �

MTE/FAT - Departamento de Qualificação Profissional 

C! #�
������ �
� MTUR - Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo 

C! ' �� ����� � ��� PR - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

C&C�� ����� � PR - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

&U %�� �����+ � PR - Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

C&' �� ����(� PR - Secretaria Nacional da Juventude 

&U ' �� �����+ �� ��� �
�� PR/SEDH - Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas 

9 � �	 ���������� ��� 7�� 
����� Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta 

&' ' �	��
�"���
����� ��
	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Contrapartida 

9 9 �	 ������ ��
	 
� �� 7�� 
����� Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta 

&' ' �	��
�"����	�� �� ��
	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Contrapartida 

' ' U ������ ���������	������	��
������	�

Diversos Municípios a Discriminar na Execução  (uso restrito pela SPO/DSO) 

9 ; ��������	 ����
> �
� E ��7�
� 
�����

Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Direta 

&' ' ���
������	��
��� ��
���� Outras Contribuições e/ou Auxílios - Contrapartida 

9 4 �����
��
�  ����	 ��� ���
	 ��� �

Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito 

&&C����
���	��� ���	������
� Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito Externa 
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&&! ����
���	��� ���	������
� Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito Interna 

9 � �: 
�	 ��� �: � Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal  

&&! �� ��	����� � Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal  

&' ' �� ��	����� ��	��
��� ��
���� Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal - Contrapartida 

9 = �	 ������ ��  �7����� ��

������	 7�� 
�����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais – Adm. 
Direta 

&! &�������� BIRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

&' ' �	��
����
����	�����
���
	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais – Adm Direta - 
Contrapartida 

&&U ������ Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura 

&&! �� �� ��� �� ��^ �_ � Governo Alemão - Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 

&&J ���	����������� IICA/BIRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

&&%�� + ��� Japan Policy and Human Resources Development Fund 

&&' ����� Organização das Nações Unidas para Agricultura - FAO 

9 � �: 
�	 ����> �7��< �� Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde 

&&! �� ��	�������
���� Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde 

&' ' �� ��	�������
�����
	��
��� ��
����

Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde - Contrapartida 

9 3 ������: ��	 ���
�� ��	 
�� Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência 

&&! ������� ��	��
��� ��	��� Reserva de Contingência 

 
 
 
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 
 
FONTE 
SUBFONTE�

; 6 ��� ��
�� 
����� Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta 

&&! �����������
�� Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta 

; ������ ��: � Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor 

&&! ����� ��� � Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor 

; � �� � �����: � Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor 

&&! �� � ������ � Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor 

; 9 �: 
�	 ����F > �� Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia 

&&! �� ��	����+ ��� Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia 

&' ' ����+ ����	��
��� ��
���� Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia - Contrapartida 

; 4 �����> ��� Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios 
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&&! ��������� Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios 

&' ' ����������	��
��� ��
���� Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios - Contrapartida 

; � �: 
�	 �� ��� ����� Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto – Lei nº 9.615/98 

&&! �� ��	����� ��
�� Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98 

; = ����7	 ��: G �
�� Fundo Nacional de Saúde - Convênio 

&&! �����	��� , ���� Fundo Nacional de Saúde - Convênio 

; � ����7���7�� �� Fundo Nacional de Saúde - Sistema Único de Saúde - Receita de Prestação 
de Serviços de Saúde 

&' ' �
���������� ��	��
��� ��
����

FNS/SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde - Contrapartida 

; 3 ��������� ������� �������> �� Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de 
Saúde 

&&! �
�������������� ���������� Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde 

&' ' �
�������������� ����
�������	��
��� ��
����

Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde - 
Contrapartida 

4 6 ��	 > �� Recursos do Fundo de Cultura da Bahia 

&&! ��	��� Recursos do Fundo de Cultura da Bahia 

&' ' ��	����	��
��� ��
���� Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Contrapartida 

4 ���	 
7� ��� �� Operações de Crédito Internas em Moeda 

&&%��	���������+ ��� OCI – Agência de Fomento do Estado da Bahia 

4 � ��	 
7> ���������: 
� ��� Operações de Crédito Internas em Bens e Serviços 

&&! ��	������������� �� ��� OCI em Bens e/ou Serviços 

4 9 ��	 �7> ���������: 
� ��� Operações de Crédito Externas em Bens e Serviços 

&&! ��	������������� �� ��� OCE em Bens e/ou Serviços 

4 4 ��	 �7� ��� �� Operações de Crédito Externas em Moeda 

&&! ��	�������� OCE – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

4 � ��� 
����  ��� ��> ���7�

�� 
�����

Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta 

&&! ��� ����� � �����������
������
��

Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta 

4 = �	 �� ����� ��: � Receitas Capitalizáveis Funprev 

&&! �	�� ����� ��� � Receitas Capitalizáveis Funprev 

4 � �> �� ��: � Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da 
Bahia 

&&! ���� ��� � Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia 

4 3 ��� > �	 ��: ���
 �7�
�� 
����� Remuneração de Depósitos Bancários de Convênios com a União – Adm. 
Indireta 

! C$ �������	��� ����� RDB Conv. Banco do Nordeste do Brasil 
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&#U �������	��� �	������������ RDB Conv. MCidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental               

&&$ �����	��� �	
�	�� < � RDB Conv. MCT/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

! CC�����	��� �	
������ � RDB Conv. MCT/Financiadora de Estudos e Projetos 

&J ! �������	��� �	
� RDB Conv. MCT/Ministério de Ciência e Tecnologia 

&#! �����	��� ������	��� RDB Conv. MDA/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

&%! �������	��� �������� RDB Conv. MDA/Secretaria da Agricultura Familiar 

&CL �����	��� ���	����
��� RDB Conv. MDIC/Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial 

&L #�������	��� ���	��� RDB Conv. ME/Caixa Econômica Federal 

&C&�����	��� ��	������ RDB Conv. MEC/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

&! &�������	��� �
�	������	�� ���

RDB Conv. MEC/SESU/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 

&%' �����	��� ��	����������� � RDB Conv. MEC/SESU/Financiadora de Estudos e Projetos 

CC$ �������	��� ����	��� RDB Conv. MIN/Caixa Econômica Federal 

&&#�����	��� ����	���� ���� RDB Conv. MIN/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba 

&#&�������	��� ���	��� + ��� RDB Conv. MINC/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

&CC�����	��� ������� RDB Conv. MMA/Fundo Nacional do Meio Ambiente 

&! C�������	��� ������	��\ � RDB Conv. MS/Fundação Oswaldo Cruz 

&C#�������	��� ������� RDB Conv. MS/Fundo Nacional de Saúde 

! &' �������	��� �
�����
����
��� RDB Conv. MTur/Empresa Brasileira de Turismo 

� 6 ��
��� Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia 

&&! ������ Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia 

&' ' �������	��
��� ��
���� Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Contrapartida 

� ��	 �������� ���� 7�
�� 
����� Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta 

&#J ���� Banco do Brasil 

! C$ ����� Banco do Nordeste do Brasil 

CCJ ��������� ����` �	�� 
���� Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/Apoio à Cultura 

&' ' �	��
�"�������� ��
	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Contrapartida 

&' #��� ��	��� MAPA – Caixa Econômica Federal 

&' $ ��� ������ MAPA - Delegacia Federal de Agricultura 

&' C��� ��������� MAPA - Delegacia Federal de Agricultura - Bahia 

&' ! ��� ������� �� MAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

&#U ���	������������ MCidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

&&$ �	
�	�� < � MCT - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

! CC�	
������ � MCT - Financiadora de Estudos e Projetos 
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&C! �	
����	
� MCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

&J ! �	
� MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia 

! #$ ����	��� MDA – Caixa Econômica Federal 

&#! ������	��� MDA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

&%! �������� MDA - Secretaria da Agricultura Familiar 

&U ' �������� MDA - Secretaria de Reordenamento Agrário 

&U ! ���	����	� MDIC - Departamento Nacional de Registro de Comércio 

&CL ���	����
��� MDIC - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

! C#���	���� ���
�����
�� MDIC - Secretaria de Desenvolvimento da Produção/Programa do Artesanato 
Brasileiro 

&! U ������	�� MDS - Fundo Nacional da Criança e do Adolescente 

&! %�-��������� MDS - Fundo Nacional de Assistência Social 

&$ L ������ ��
��(�� �� MDS - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano 

! #U �-����������� MDS – Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

&L #���	��� ME – Caixa Econômica Federal 

! #L ��	���� 
� ME – Secretaria de Educação Profissional Tecnológica 

&#C��������� � ME - Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer 

&C&��	������ MEC - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

! C' ��	���	��� MEC - Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

&J L ��	������ MEC - Secretaria da Educação Superior 

&! &��	������	�� ��� MEC/SESU - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

&%' ��	����������� � MEC/SESU - Financiadora de Estudos e Projetos 

&J U ��	������������� MEC/SESU - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

CC$ ������	��� MIN - Caixa Econômica Federal 

&&#����	���� ���� MIN - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

! C! ������� MIN – Ministério da Integração Nacional 

! #&������+ � MIN - Secretaria de Infraestrutura Hídrica 

! #! ��������� �� MIN – Secretaria de Programas Regionais 

! #J �����������	� MIN – Secretaria Nacional de Defesa Civil 

&! ' ���	���	� MINC - Fundo Nacional da Cultura 

&#&�-���	��� + ��� MINC – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

! &&���	�� �� � � MINC - Plano Nacional do Livro e Leitura 

! &#���	������� MINC - Secretaria do Audiovisual 

&$ C�(��� ��� MJ - Departamento da Polícia Rodoviária Federal 

! C%�(���+ � MJ - Secretaria de Direitos Humanos 

! ! ' ������� MMA - Agência Nacional de Águas 
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! ! L ������������
�� MMA - Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente 

&CC������� MMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente 

! ! ! ���������� ��������� MMA - Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

! ! &���] ��� �����������
�� � MMA - Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos 

&U L �����+ � MMA - Secretaria de Recursos Hídricos 

&$ &���� �
������� MME - Petróleo Brasileiro S/A 

! ##�� �� MPA – Ministério da Pesca e Aqüicultura 

&! ! ���������� MS - Fundação Nacional de Saúde 

&! C������	��\ � MS - Fundação Oswaldo Cruz 

&C#������� MS - Fundo Nacional de Saúde 

&&' �
�������	��
��� MTE – Fundação Jorge Duprat Figuerêdo de Segurança e Medicina do Trabalho 

&! $ �
����
� MTE - Fundo do Amparo ao Trabalhador 

! &' �
��������
��� MTur - Instituto Brasileiro de Turismo 

! #' �
������ 
� MTur – Secretaria Nacional de Políticas de Turismo 

� � �	 ���������� ��� 7�
�� 
����� Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. 
Indireta 

&&J ���+ ��� ��� Companhia de Gás da Bahia 

&! C���� ������ Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia 

&' ' �	��
����
����� ��
	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Contrapartida 

&&C��� ��� Empresa Gráfica da Bahia 

&&$ ����� � Empresa Bahiana de Alimentos S/A 

� 9 �	 ������ ��
	 
� �� 7�
�� 
����� Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. 
Indireta 

&&$ ��� �� ���+ ��� Alagoinhas 

&&' �	��
�
a � Caetité 

&' ' �	��
��
���	�� �� �	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Contrapartida 

&J $ �������������
���� Feira de Santana 

&! $ �� ������� Guanambi 

&CL ��� + a ��� Ilhéus 

&CC��
������ Itabuna 

&CU ��
�� �
��� �� Itapetinga 

&&U �(�	������ Jacobina 

&&C�(��\ ����� Juazeiro 

&&#���� � ����� Salvador 
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&C$ ��
 ������ Santo Amaro 

&&%��
 ���
��������(����� Santo Antônio de Jesus 

&C%��"�����	��	�����	����� São Francisco do Conde 

&&J ���"���������� Senhor do Bonfim 

&$ #�� �
*�������	��] ���
�� Vitória da Conquista 

� ; �	 ������ �
: �� �7�
�� 
����� Contribuições e/ou Auxílios de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta 

&&#�� �
��� Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social 

&&' �������	�� Banco Brasileiro de Desconto 

&&%�����^ �� Braskem 

&' ' �	��
�"�
� ��� ����	��
��� ��
����

Contribuições e/ou Auxílios de Entidades Privadas Nacionais - Contrapartida 

&! ! �������� � Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização 

&! C������� Instituto Rui Barbosa 

&&U ���� � Instituto Euvaldo Lodi 

&&J �������� Instituto Ibá de Desenvolvimento Ambiental e Social 

&! &���� �� ����� Segurança Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT/SA 

&&C�������� Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas 

&&$ ������� Usina Siderúrgica da Bahia 

� 4 ������������� �
: �

������	 7�
�� 
�����

Transferências de Entidades Privadas Internacionais – Adm. Indireta 

&&! �_ ^ ^ � W. K. Kellogg 

� � ��������� ��  �7����� ��

������	 7�
�� 
�����

Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais – Adm. Indireta 

&&#�	����� Centro de Cooperação Internacional de Pesquisa Agronômica para o 
Desenvolvimento  

&&$ �	�������������� a ��� Comunidade Européia 

&&L ����� Fundação Internacional para a Ciência 

&&! ����	��� Fundo das Nações Unidas para a Infância 

&&J �����	�� Organização das Nações Unidas 

&&%���
� Organização Internacional de Trabalho 

&&U ��� ��� Organização Panamericana de Saúde 

&&' ����� ��� Universidade de Granada 

� 3 ��������	 ����
> �
� E ��7�

�� 
�����

Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Indireta 

� 6 �: 
�	 ������������H�> � �
�����  ��> - �
	 ��

Recursos Vinculados Transferências SUS – Bl Atenção Básica 
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SIGLÁRIO DE MINISTÉRIO/ÓRGÃO 

 
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento MJ - Ministério da Justiça 

MC - Ministério das Comunicações MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MCidades - Ministério das Cidades MME - Ministério de Minas e Energia 

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia MPA – Ministério da Pesca e Aqüicultura 

MD - Ministério da Defesa MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão 

MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário MPS - Ministério da Previdência Social 

MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior MRE - Ministério das Relações Exteriores 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome MS - Ministério da Saúde 

ME - Ministério do Esporte MT - Ministério dos Transportes 

MEC - Ministério da Educação MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 

MF - Ministério da Fazenda MTUR - Ministério do Turismo 

MIN - Ministério da Integração Nacional PR - Presidência da República  

MINC - Ministério da Cultura  
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