
AÇÃO Operação da qual resultam produtos (bens ou
serviços) que contribuem para atender ao objetivo
de um programa. Incluem-se também no conceito de
ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a
outros entes da Federação e a pessoas físicas e
jurídicas, na forma de subsídios, subvenções,
auxílios, contribuições, entre outros, e os
financiamentos. A ação é identificada por um código
alfanumérico de quatro dígitos, acrescido de quatro
dígitos do localizador. Ao observar o 1º dígito do
código, pode-se identificar: 1, 3, 5 ou 7 para projetos;
2, 4, 6 ou 8 para atividades; e 0 para operação
especial. Fonte: MTO 2021.

AUTORIZADO Representa o valor do Localizador na Lei
Orçamentária do exercício selecionado mais os
acréscimos dos créditos adicionais, bem como
cancelamentos e remanejamentos de dotações.

AUTORIZADO_PO Representa o valor do PO na Lei Orçamentária do
exercício selecionado mais os acréscimos dos
créditos adicionais, bem como cancelamentos e
remanejamentos de dotações.

CODIGO_PO Identificação orçamentária parcial ou total de uma
ação, de caráter gerencial (não constante na LOA),
vinculada à ação orçamentária, que tem por
finalidade permitir que tanto a elaboração do
orçamento quanto o acompanhamento físico e
financeiro da execução ocorram num nível mais
detalhado do que o do Localizador. Toda ação deve
ter ao menos 1 (um) código de PO. Por isso, ao ser
criada uma ação, o SIOP gera automaticamente o PO
0000 que absorve toda a dotação da ação caso não
haja outros PO’s. A identificação dos PO’s é feita por
um código numérico de quatro posições. Fonte: MTO
2021.

DESC_ADICIONAL_PERGUNTA Detalha o tipo de pergunta, podendo ser: marcar 1
opção; marcar 3 opções; enumerar de 1 a 3; ou
classificar de 1 a 5.

DESC_PERGUNTA Descrição da Pergunta.

DESC_QUESTIONARIO Descrição do Questionário.

DESC_RESPOSTA Descrição da Resposta

DESC_TEXTO_RESPOSTA Representa as respostas inseridas nos campos de
texto pelo Órgão Setorial e/ou Unidade
Orçamentária.

DICIONÁRIO DE DADOS – ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO



DESC_TIPO_PERGUNTA Indica o tipo de pergunta, que pode ser: Objetiva;
Múltipla escolha; Resposta múltipla; ou Resposta
múltipla com ordenação.

DESCRICAOFUNCAO Descrição da Função.

DESCRICAOLOCALIZADOR Descrição do Localizador.

DESCRICAOORGAO Descrição do Órgão Orçamentário.

DESCRICAOPRODUTO Descrição do Produto.

DESCRICAOPRODUTO_PO Descrição do Produto do Plano Orçamentário.

DESCRICAOSUBFUNCAO Descrição da subfunção.

DESCRICAOTIPOPROGRAMA Descrição do Tipo de Programa.

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA Descrição da Unidade de Medida.

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA_PO Descrição da Unidade de Medida.

DESCRICAOUNIDADEORCAMENTARIA Descrição da Unidade Orçamentária.

DOTACAOINICIAL Representa o valor do Localizador na Lei
Orçamentária (LOA) do exercício selecionado.

DOTACAOINICIAL_PO Representa o valor do PO na Lei Orçamentária (LOA)
do exercício selecionado.

ELEMENTOSEMCAPTACAO Indica se há (S), ou não (N), captação associada à
programação.

EMPENHADO Representa o valor da despesa do Localizador que
cumpriu o primeiro estágio da execução, que cria a
obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição. Fonte: Lei nº 4.320, de
1964.



EMPENHADO_PO Representa o valor da despesa do PO que cumpriu o
primeiro estágio da execução, que cria a obrigação
de pagamento pendente ou não de implemento de
condição. Fonte: Lei nº. 4.320, de 1964.

ESFERA A esfera tem por finalidade identificar se a despesa
pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade
Social (S) ou de Investimento das Empresas Estatais
(I). Na base de dados do SIOP, o campo destinado à
esfera orçamentária é composto de dois dígitos e
será associado à ação orçamentária: Orçamento
Fiscal - F (código 10): referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Orçamento da Seguridade Social - S (código 20):
abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público; e Orçamento de Investimento - I
(código 30): orçamento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto. Fonte: MTO 2021.

ESFERA (DESC.) Descrição da Esfera.

EXERCICIO O exercício financeiro é o período de tempo ao qual
se referem a previsão das receitas e a fixação das
despesas registradas na LOA. Este princípio é
mencionado no caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de
1964. Segundo o art. 34 dessa lei, o exercício
financeiro coincidirá com o ano civil (1º de janeiro a
31 de dezembro). Fonte: MTO 2021.

FINANCEIROREPROGRAMADO_PO A Reprogramação Financeira corresponde ao limite
de empenho (orçamentário) que foi estipulado pelo
órgão aos PO’s das ações que estão sendo
acompanhadas. Fonte: Manual do SIOP. Informação
fornecida pelo Órgão Setorial e/ou Unidade
Orçamentária.

FISICOREPROGRAMADO_PO A Reprogramação da Meta Física do PO decorre dos
ajustes no planejamento interno do órgão que
possam afetar o atingimento das metas de produção
estabelecidas na LOA e nos créditos. Fonte: Manual
do SIOP. Informação fornecida pelo Órgão Setorial
e/ou Unidade Orçamentária.



FUNCAO É o maior nível de agregação das diversas áreas de
atuação do setor público. Reflete a competência
institucional do órgão, como, por exemplo, cultura,
educação, saúde, defesa, que guarda relação com os
respectivos Ministérios. A classificação funcional é
representada por cinco dígitos, sendo os dois
primeiros relativos às funções e os três últimos às
subfunções. Fonte: MTO 2021.

LIQUIDADO Representa as despesas liquidadas do Localizador,
exceto aquelas apenas empenhadas, mas
consideradas executadas por terem sido inscritas em
restos a pagar não-processados no encerramento do
exercício. Fonte: BI SIOP. A liquidação consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor. Fonte:
Lei nº 4.320, de 1964.

LIQUIDADO_PO Representa as despesas liquidadas do PO, exceto
aquelas apenas empenhadas, mas consideradas
executadas por terem sido inscritas em restos a
pagar não-processados no encerramento do
exercício. Fonte: BI SIOP. A liquidação consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor. Fonte:
Lei nº 4.320, de 1964.

LIQUIDADORAP Demonstra o valor dos Restos a Pagar não
Processados liquidados do Localizador.

LIQUIDADORAP_PO Demonstra o valor dos Restos a Pagar não
Processados liquidados dos PO’s.

LOCALIZADOR As ações orçamentárias são detalhadas em subtítulos
(ou localizadores), utilizados especialmente para
identificar a localização física da ação orçamentária,
não podendo haver, por conseguinte, alteração de
sua finalidade, do produto e das metas estabelecidas.
A identificação dos subtítulos/localizadores é feita
por um código numérico de quatro posições. Fonte:
MTO 2021.

LOCALIZADORPREENCHIMENTOOBRIGATORIO Indica se o Localizador é (S), ou não (N), de
preenchimento obrigatório. São de preenchimento
obrigatório os Localizadores de ações com dotação
no exercício que tenham produto definido, ou que
tenham pelo menos um plano orçamentário (PO)
com produto definido, exceto os provenientes de
emenda pura (inexistente no PLOA) que não tiveram
execução no período em análise. Fonte: Manuais do
SIOP.



METALOAPROPOSTA_PO Representa a Meta Física do Plano Orçamentário,
tendo como referência a Lei Orçamentária Anual
(LOA) do Exercício selecionado.

NUM_PERGUNTA Campo referencial para as informações inseridas no
Sistema. Representa os Temas (grupos) das
perguntas estruturadas. São eles: 1. Normativos; 2.
Planejamento; 3. Fatores de planejamento; 4.
Processo Orçamentário; 5. Fatores orçamentários; 6.
Questões contratuais; 7. Fatores contratuais; 8.
Gestão de processos; 9. Fatores de gestão de
processos; 10. Pessoal; 11. Mensuração do fator
Pessoal; 12. Meta física.

NUM_PRIORIDADE_RESPOSTA Indica a ordem de prioridade (1 a 3) das respostas às
perguntas dos temas "7. Fatores contratuais" e "9.
Fatores de gestão de processos", inserida pelo Órgão
Setorial e/ou Unidade Orçamentária.

NUM_QUESTIONARIO Campo referencial para as informações inseridas no
Sistema, associado ao tipo de registro Perguntas
Estruturadas.

NUM_RESPOSTA Representa as respostas às perguntas estruturadas
selecionadas pelo Órgão Setorial e/ou Unidade
Orçamentária.

ORGAO A classificação institucional reflete as estruturas
organizacional e administrativa e compreende dois
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade
orçamentária. Órgão orçamentário é o agrupamento
de UO’s. O código da classificação institucional
compõe-se de cinco dígitos, sendo os dois primeiros
reservados à identificação do órgão orçamentário e
os demais à UO. Fonte: MTO 2021.

PAGO Representa o total de despesas do Localizador
efetivamente pagas.

PAGO_PO O Representa o total de despesas do PO efetivamente
pagas.



PRODUTO É um atributo das ações orçamentárias que
representa um bem ou serviço resultante da ação,
destinado ao público-alvo, ou o insumo estratégico
que será utilizado para a produção futura de bem ou
serviço. Fonte: MTO 2021.

PRODUTO_PO É um atributo dos Plano Orçamentário que
representa um bem ou serviço resultante do PO,
também chamado produto intermediário. Fonte:
MTO 2021.

PROGRAMA Segundo a metodologia para elaboração do PPA
2020-2023, o Programa é a categoria que articula um
conjunto de ações (orçamentárias e não-
orçamentárias) suficientes para enfrentar um
problema. Seu desempenho deve ser passível de
aferição. O programa é identificado por um código
numérico de quatro dígitos. Fonte: MTO 2021.

PROJETOLEI Representa o valor do Localizador no Projeto de Lei
Orçamentária (PLOA) do exercício selecionado.

QTDEMETAATUAL Representa a Meta Física do Localizador constante
na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Exercício
selecionado acrescida das alterações decorrentes de
créditos adicionais bem como de cancelamentos e
remanejamentos de dotações.

QTDEMETAATUAL_PO Representa a Meta Física do Plano Orçamentário
tendo como referência a Lei Orçamentária Anual
(LOA) do Exercício selecionado acrescida das
alterações decorrentes de créditos adicionais bem
como de cancelamentos e remanejamentos de
dotações.

QTDEMETALOA Representa a Meta Física do Localizador constante
na Lei Orçamentária Anual do exercício selecionado.
A meta física define a quantidade de bens e serviços
a serem entregues. Fonte: MTO 2021.



REALIZADO_PO A informação do Realizado Físico refere-se à
produção no período em análise, computada após a
liquidação financeira do PO. Fonte: Manual do SIOP.
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou
Unidade Orçamentária.

REALIZADOLOA A informação do Realizado Físico refere-se à
produção no período em análise, computada após a
liquidação financeira do Localizador. Fonte: Manual
do SIOP. Informação fornecida pelo Órgão Setorial
e/ou Unidade Orçamentária.

REALIZADORAP A informação do Realizado Físico RAP refere-se à
produção no período em análise, com recursos de
Restos a Pagar, computada após a liquidação
financeira do Localizador. Fonte: Manual do SIOP.
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou
Unidade Orçamentária.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_COMENTARIO Texto de Comentário/Análise de Regionalização
registrado na captação do Acompanhamento
Orçamentário.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_DESCRICAOMUNICIPIO Representa o detalhamento da execução do
localizador Nacional por Município. Informação
padronizada fornecida pelo Órgão Setorial e/ou
Unidade Orçamentária.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_DESCRICAORECORTEGEOGRAFICO Representa o detalhamento da execução do
localizador Nacional por Recorte Geográfico (biomas,
territórios da cidadania, Amazônia Legal, entre
outros). Informação padronizada fornecida pelo
Órgão Setorial e/ou Unidade Orçamentária.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_DESCRICAOREGIAO Representa o detalhamento da execução do
localizador Nacional por Região: Exterior, Nacional,
Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Informação padronizada fornecida pelo Órgão
Setorial e/ou Unidade Orçamentária.



REGIONALIZACAO_EXECUCAO_LIQUIDADO Representa o valor da despesa liquidada do
localizador Nacional, discriminada por localização
(Região, Estado, Município ou Recorte Geográfico).
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou
Unidade Orçamentária.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_REALIZADO Representa o valor da Meta Física realizada no
localizador Nacional, discriminada por localização
(Região, Estado, Município ou Recorte Geográfico).
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou
Unidade Orçamentária.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_SIGLAUF Representa o detalhamento da execução do
localizador Nacional por Unidade Federativa.
Informação padronizada fornecida pelo Órgão
Setorial e/ou Unidade Orçamentária.

REPROGRAMADOFINANCEIRO A Reprogramação Financeira corresponde ao limite
de empenho (orçamentário) que foi estipulado pelo
órgão aos Localizadores das ações que estão sendo
acompanhadas. Fonte: Manual do SIOP. Informação
fornecida pelo Órgão Setorial e/ou Unidade
Orçamentária.

REPROGRAMADOFISICO A Reprogramação da Meta Física decorre dos ajustes
no planejamento interno do órgão que possam afetar
o atingimento das metas de produção estabelecidas
na LOA e nos créditos. Fonte: Manual do SIOP.
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou
Unidade Orçamentária.

SNREGIONALIZARNAEXECUCAO Representa a escolha do gestor da ação com
localizador Nacional em discriminar a localizaça o do
gasto no Módulo de Acompanhamento Orçamentário
do SIOP. Informação capturada do cadastro da ação.
Legenda: t (sim) / f (não).

SUBFUNCAO Representa um nível de agregação imediatamente
inferior à função e deve evidenciar a natureza da
atuação governamental. A classificação funcional é
representada por cinco dígitos, sendo os dois
primeiros relativos às funções e os três últimos às
subfunções. Fonte: MTO 2021.



TIPOCAPTACAO Campo referencial para as informações inseridas no
Sistema. A captação pode ser: por Localizador (reúne
a captação do localizador com suas metas e
execução); por Plano Orçamentário (reúne a
captação do plano orçamentário com suas metas e
execução); Regionalizada na execução; Perguntas
Estruturadas Localizador (novo); Perguntas
Estruturadas Plano Orçamentário (novo).

TIPOPROGRAMA Os tipos de programas são: 1. Finalístico; 5. Apoio às
Políticas Públicas e Áreas Especiais; 6. Temático; 7.
Gestão e Manutenção; 9. Operações Especiais.
Integram o PPA 2020-2023: Programas Finalísticos;
Programas de Gestão; Investimentos Plurianuais
Prioritários; e Investimentos Plurianuais das
Empresas Estatais Não Dependentes. Não integram o
PPA 2020-2023 os programas destinados
exclusivamente a Operações Especiais. Fonte: Lei nº
13.971, de 2019, Lei do PPA 2020-2023.

TITULO_PO Descrição do Plano Orçamentário.

TITULOACAO Descrição da Ação.

TITULOPROGRAMA Descrição do Programa.

UNIDADEMEDIDA Padrão selecionado para mensurar a produção do
bem ou serviço. Fonte: MTO 2021.

UNIDADEMEDIDA_PO Padrão utilizado para mensurar o produto do PO.
Fonte: MTO 2021.

UNIDADEORCAMENTARIA A classificação institucional reflete as estruturas
organizacional e administrativa e compreende dois
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade
orçamentária. As dotações orçamentárias,
especificadas por categoria de programação em seu
menor nível, são consignadas às UOs, que são as
responsáveis pela realização das ações. O código da
classificação institucional compõe-se de cinco
dígitos, sendo os dois primeiros reservados à
identificação do órgão orçamentário e os demais à
UO. Fonte: MTO 2021.


