
DICIONÁRIO DE DADOS – ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

AÇÃO  Operação da qual resultam produtos (bens ou 
serviços) que contribuem para atender ao objetivo 
de um programa. Incluem-se também no conceito 
de aça o 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. Fonte: MTO 2020. 

 

CODIGO_PO   Representa uma identificação orçamenta ria 
parcial ou total de uma aça o, de cara ter gerencial 
(ou seja, na o constante na LOA), vinculada a aça o 
orçamenta ria, 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 
subtítulo (localizador de gasto) da aça o. Fonte: 
MTO 2020.  

 

COMENTARIOS_GERAL_ORGAOSETORIAL  Texto de Comentário/Análise registrado na 
Captação do Acompanhamento Orçamentário pelo 
Órgão Setorial. 

 

COMENTARIOS_GERAL_UNIDADEORCAMENTARIA  Texto de Comentário/Análise registrado na 
Captação do Acompanhamento Orçamentário pela 
Unidade Orçamentária. 

 

COMENTARIOS_REGIONALIZACAO_ORGAOSETORIAL  Texto de Comentário/Análise de Regionalização 
registrado na Captação do Acompanhamento 
Orçamenta rio pelo Órgão Setorial. 

 

COMENTARIOS_REGIONALIZACAO_UNIDADEORCAMENTARIA  Texto de Comentário/Análise de Regionalização 
registrado na Captação do Acompanhamento 
Orçamenta rio pela Unidade Orçamentária. 

 

DESCRICAOFUNCAO  Descrição da Função. 

 

DESCRICAOLOCALIZADOR  Descrição do Localizador. 
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DESCRICAOORGAO  Descrição do Órgão Orçamentário. 

 

DESCRICAOORGAOSIORG  Descrição do Código do Órgão segundo o SIORG. 

 

DESCRICAOPRODUTO  Descrição do Produto. 

 

DESCRICAOPRODUTO_PO  Descrição do Produto Intermediário do Plano 
Orçamentário. 

 

DESCRICAOSUBFUNCAO  Descrição da Subfunção. 

 

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA  Descrição da Unidade de Medida. 

 

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA_PO  Descrição da Unidade de Medida. 

 

DESCRICAOUNIDADEORCAMENTARIA  Descrição da Unidade Orçamentária. 

 

DOTACAOATUAL  Representa o valor da Lei Orçamentária do 
Exercício selecionado mais os acréscimos dos 
créditos adicionais, bem como cancelamentos e 
remanejamentos de dotações.  

 

DOTACAOATUAL_PO  Representa o valor da Lei Orçamentária do 
Exercício selecionado mais os acréscimos dos 
créditos adicionais, bem como cancelamentos e 
remanejamentos de dotações. 
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DOTACAOINICIAL  Representa o valor da Lei Orçamentária do 
Exercício selecionado. 

 

DOTACAOINICIAL_PO  Representa o valor da Lei Orçamentária do 
Exercício selecionado. 

 

ELEMENTOSEMCAPTACAO  Indica se há captação associada à Programação. 

 

EMPENHADO  Representa o valor da despesa que já cumpriu o 
primeiro estágio da execução da despesa 
orçamentária. 

 

EMPENHADO_PO  Representa o valor da despesa que já cumpriu o 
primeiro estágio da execução da despesa 
orçamentária. 

 

ESFERA  Tem por finalidade identificar se a despesa 

pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade 

Social (S) ou de Investimento das Empresas 

Estatais (I), conforme disposto no § 5º do art. 165 

da CF. Fonte: MTO 2020. 

 
 

EXERCICIO  Período de tempo ao qual se referem a previsão das 
receitas e a fixação das despesas registradas na 
LOA. Fonte: MTO 2020.  
 

 

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. Fonte: MTO 2020. 

 

LIQUIDADO  Representa o total de despesas orçamenta rias 
executadas, ou seja, as despesas liquidadas e 
aquelas apenas empenhadas, mas consideradas 
executadas por terem sido inscritas em restos a 
pagar na o-processados no encerramento do 
exercício.  
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LIQUIDADO_PO  Representa o total de despesas orçamenta rias 
executadas, ou seja, as despesas liquidadas e 
aquelas apenas empenhadas, mas consideradas 
executadas por terem sido inscritas em restos a 
pagar na o-processados no encerramento do 
exercício  

 
 

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

 

 

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

 

 

LOCALIZADOR  É utilizado especialmente para identificar a 
localização física da Ação Orçamentária. Fonte: 
MTO 2020.  

 

 

LOCALIZADORPREENCHIMENTOOBRIGATORIO  Indica se o referido Localizador é, ou não, de 
preenchimento obrigatório no módulo de 
Acompanhamento Orçamentário do Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP.  

 
 

METALOAPROPOSTA_PO  Representa a Meta Física do Plano Orçamenta rio 
tendo como referência a Lei Orçamenta ria Anual 
do Exercício selecionado.  

 

 

ORGAO  A classificação institucional reflete as estruturas 
organizacional e administrativa e compreende dois 
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade 
orçamentária (UO). Órgão orçamentário é o 
agrupamento de UOs. Fonte: MTO 2020. 

 

ORGAOSIORG  Código do Órgão segundo o Sistema de Organização 
e Inovação Institucional do Governo Federal - 
SIORG (Decreto nº 9.739/2019).  

 

 

PAGO  Representa o total de despesas efetivamente pagas.  

 

 

PAGO_PO  Representa o total de despesas efetivamente pagas.  
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PRODUTO  Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao 
público-alvo, ou o insumo estratégico que será 
utilizado para a produção futura de bem ou serviço. 
Cada ação deve ter um único produto. Em situações 
especiais, expressa a quantidade de beneficiários 
atendidos pela ação. Fonte: MTO 2020. 

 

PRODUTO_PO  É o produto intermediário, um bem ou serviço 
gerado pelo Plano Orçamentário. Fonte: MTO 2020. 

 

PROGRAMA  A metodologia do PPA 2020-2023 compreende 3 
dimensões: a Dimensão Estratégica; a Dimensão 
Tática, composta pelos Programas e seus objetivos, 
meta e indicador de resultado e a Dimensão 
Operacional, onde estão as ações orçamentárias e 
não-orçamentárias. Fonte: MTO 2020. 

 

QTDMETAATUAL  Representa a Meta Física do Localizador constante 
na Lei Orçamenta ria Anual do Exercício 
selecionado acrescida das alterações decorrentes 
de créditos adicionais bem como de cancelamentos 
e remanejamentos de dotações.  

 
 

QTDMETAATUAL_PO  Representa a Meta Física do Plano Orçamenta rio 
tendo como referência a Lei Orçamenta ria Anual 
do Exercício selecionado acrescida das alterações 
decorrentes de créditos adicionais bem como de 
cancelamentos e remanejamentos de dotações.  

 
 

QTDMETALOA  Representa a Meta Física do Localizador constante 
na Lei Orçamenta ria Anual do Exercício 
selecionado.  

 

 

REALIZADO_PO  Representa o valor informado (a Meta Física) como 
Realizado de LOA + Créditos para um determinado 
Plano Orçamenta rio no Módulo de 
Acompanhamento Orçamenta rio do Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP. 
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou 
Unidade Orçamenta ria.  

 
 

REALIZADOLOA  Representa o valor informado (a Meta Física) como 
Realizado de LOA + Créditos para um determinado 
localizador no Módulo de Acompanhamento 
Orçamenta rio do Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento - SIOP. Informação 
fornecida pelo Órgão Setorial e/ou Unidade 
Orçamenta ria.  

 
 

REALIZADORAP  Representa o valor informado (a Meta Física) como 
Realizado de Restos a Pagar na o Processados 
Liquidados para um determinado localizador no 
Módulo de Acompanhamento Orçamenta rio do 
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - 
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SIOP. Informação fornecida pelo Órgão Setorial 
e/ou Unidade Orçamenta ria.  
 

 

REPROGRAMADOFINANCEIRO  Representa o valor informado (Financeiro) como 
Reprogramado de LOA + Créditos para um 
determinado localizador no Módulo de 
Acompanhamento Orçamenta rio do Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP. 
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou 
Unidade Orçamenta ria.  
 

 

REPROGRAMADOFISICO  Representa o valor informado (a Meta Física) como 
Reprogramado de LOA + Créditos para um 
determinado localizador no Módulo de 
Acompanhamento Orçamenta rio do Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP. 
Informação fornecida pelo Órgão Setorial e/ou 
Unidade Orçamenta ria.  

 
 

SUBFUNCAO  Representa um nível de agregação imediatamente 
inferior à função e deve evidenciar a natureza da 
atuação governamental. Fonte: MTO 2020. 

 

TIPOCAPTACAO  E o referencial para as informações inseridas no 
Sistema. A captação pode ser por Localizador ou 
por Plano Orçamenta rio.  

 

 

TITULO_PO  Descrição do Plano Orçamenta rio.  
 

 

TITULOACAO  Descrição da Ação.  
 

 

TITULOPROGRAMA  Descrição do Programa.  

 

 

UNIDADEMEDIDA  Padrão selecionado para mensurar a produção do 

bem ou serviço. Fonte: MTO 2020. 
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UNIDADEMEDIDA_PO  Padrão utilizado para mensurar o produto do PO. 
Fonte: MTO 2020. 

 

UNIDADEORCAMENTARIA  A classificação institucional reflete as estruturas 
organizacional e administrativa e compreende dois 
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade 
orçamentária (UO). As dotações orçamentárias são 
consignadas às UOs, que são as responsáveis pela 
realização das ações. Fonte: MTO 2020. 

 

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

 

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

 

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

 

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_DESCRICAORECORTEGEOGRAFICO

  

 Representa o detalhamento da execução do 
localizador Nacional da ação por Recorte 
Geográfico. 
Informação fornecida pelo Órgão Setorial  
e/ou Unidade Orçamentária. 

 

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_LIQUIDADO  Representa as despesas orçamentárias executadas 
no localizador Nacional, discriminadas por 
localização (Região, Estado, Município ou Recorte 
Geográfico), ou seja, as despesas liquidadas e 
aquelas apenas empenhadas, mas consideradas 
executadas por terem sido inscritas em restos a 
pagar não-processados no encerramento do 
exercício. 

 

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. 

 

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