DICIONÁRIO DE DADOS – ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
AÇÃO

Operaçao da qual resultam produtos (bens ou
serviços) que contribuem para atender ao
objetivo de um programa. Incluem-se tambem
no conceito de açao as transferencias
obrigatorias ou voluntarias a outros entes da
Federaçao e a pessoas físicas e jurídicas, na
forma de subsídios, subvençoes, auxílios,
contribuiçoes,
entre
outros,
e
os
financiamentos. A açao e identificada por um
codigo alfanumerico de quatro dígitos,
acrescido de quatro dígitos do localizador. Ao
observar o 1º dígito do codigo, pode-se
identificar: 1, 3, 5 ou 7 para projetos; 2, 4, 6 ou
8 para atividades; e 0 para operaçao especial.
Fonte: MTO 2021.

CODIGO_PO

Identificaçao orçamentaria parcial ou total de
uma açao, de carater gerencial (nao constante
na LOA), vinculada a açao orçamentaria, que
tem por finalidade permitir que tanto a
elaboraçao do orçamento quanto o
acompanhamento físico e financeiro da
execuçao ocorram num nível mais detalhado
do que o do Localizador. Toda açao deve ter ao
menos 1 (um) codigo de PO. Por isso, ao ser
criada
uma
açao,
o
SIOP
gera
automaticamente o PO 0000 que absorve toda
a dotaçao da açao caso nao haja outros PO’s. A
identificaçao dos PO’s e feita por um codigo
numerico de quatro posiçoes. Fonte: MTO
2021.

DESC_ADICIONAL_PERGUNTA

Detalha o tipo de pergunta, podendo ser:
marcar 1 opçao; marcar 3 opçoes; enumerar
de 1 a 3; ou classificar de 1 a 5.

DESC_PERGUNTA

DESC_QUESTIONARIO

DESC_RESPOSTA

Descriçao da Pergunta.

Descriçao do Questionario.

Descriçao da Resposta

DESC_TEXTO_RESPOSTA

Representa as respostas inseridas nos campos
de texto pelo Orgao Setorial e/ou Unidade
Orçamentaria.

DESC_TIPO_PERGUNTA

Indica o tipo de pergunta, que pode ser:
Objetiva; Multipla escolha; Resposta multipla;
ou Resposta multipla com ordenaçao.

DESCRICAOFUNCAO

DESCRICAOLOCALIZADOR

DESCRICAOORGAO

DESCRICAOPRODUTO

DESCRICAOPRODUTO_PO

DESCRICAOSUBFUNCAO
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Descriçao da Funçao.

Descriçao do Localizador.

Descriçao do Orgao Orçamentario.

Descriçao do Produto.

Descriçao do Produto do Plano Orçamentario.

Descriçao da subfunçao.

DESCRICAOTIPOPROGRAMA

Descriçao do Tipo de Programa.

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA

Descriçao da Unidade de Medida.

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA_PO

DESCRICAOUNIDADEORCAMENTARIA
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Descrição da Unidade de Medida.

Descriçao da Unidade Orçamentaria.

DOTACAOATUAL

Representa o valor do Localizador na Lei
Orçamentaria do exercício selecionado mais
os acrescimos dos creditos adicionais, bem
como cancelamentos e remanejamentos de
dotaçoes.

DOTACAOATUAL_PO

Representa o valor do PO na Lei Orçamentaria
do exercício selecionado mais os acrescimos
dos creditos adicionais, bem como
cancelamentos
e
remanejamentos
de
dotaçoes.

DOTACAOINICIAL

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

DOTACAOINICIAL_PO

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

ELEMENTOSEMCAPTACAO

Indica se ha (S), ou nao (N), captaçao
associada a programaçao.

EMPENHADO

Representa o valor da despesa do Localizador
que cumpriu o primeiro estagio da execuçao,
que cria a obrigaçao de pagamento pendente
ou nao de implemento de condiçao. Fonte: Lei
nº 4.320, de 1964.

EMPENHADO_PO

Representa o valor da despesa do PO que
cumpriu o primeiro estagio da execuçao, que
cria a obrigaçao de pagamento pendente ou
nao de implemento de condiçao. 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 a esfera orçamentaria
e composto de dois dígitos e sera associado a

açao orçamentaria: Orçamento Fiscal - F
(codigo 10): referente aos Poderes da Uniao,
seus fundos, orgaos e entidades da
administraçao direta e indireta, inclusive
fundaçoes instituídas e mantidas pelo Poder
Publico; Orçamento da Seguridade Social - S
(codigo 20): abrange todas as entidades e
orgaos a ela vinculados, da administraçao
direta ou indireta, bem como os fundos e
fundaçoes instituídos e mantidos pelo Poder
Publico; e Orçamento de Investimento - I
(codigo 30): orçamento das empresas em que
a Uniao, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
Fonte: MTO 2021.

ESFERA (DESC.)

Pagina4

Descriçao da Esfera.

EXERCICIO

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

FINANCEIROREPROGRAMADO_PO

A Reprogramaçao Financeira corresponde ao
limite de empenho (orçamentario) que foi
estipulado pelo orgao aos PO’s das açoes que
estao sendo acompanhadas. Fonte: Manual do
SIOP. Informaçao fornecida pelo Orgao
Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

FISICOREPROGRAMADO_PO

A Reprogramaçao da Meta Física do PO
decorre dos ajustes no planejamento interno
do orgao que possam afetar o atingimento das
metas de produçao estabelecidas na LOA e nos
creditos. Fonte: Manual do SIOP. Informaçao
fornecida pelo Orgao Setorial e/ou Unidade
Orçamentaria.

FUNCAO

E maior nível de agregaçao das diversas areas
de atuaçao do setor publico. Reflete a
competencia institucional do orgao, como, por
exemplo, cultura, educaçao, saude, defesa, que
guarda relaçao com os respectivos Ministerios.
A classificaçao funcional e representada por
cinco dígitos, sendo os dois primeiros relativos
as funçoes e os tres ultimos as subfunçoes.
Fonte: MTO 2021.
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LIQUIDADO

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

LIQUIDADORAP

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

LIQUIDADORAP_PO

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

LOCALIZADOR

As açoes orçamentarias sao detalhadas em
subtítulos (ou localizadores), utilizados
especialmente para identificar a localizaçao
física da açao orçamentaria, nao podendo
haver, por conseguinte, alteraçao de sua
finalidade, do produto e das metas
estabelecidas.
A
identificaçao
dos
subtítulos/localizadores e feita por um codigo
numerico de quatro posiçoes. Fonte: MTO
2021.

LOCALIZADORPREENCHIMENTOOBRIGATORIO

Indica se o Localizador e (S), ou nao (N), de
preenchimento
obrigatorio.
Sao
de
preenchimento obrigatorio os Localizadores
de açoes com dotaçao no exercício que tenham
produto definido, ou que tenham pelo menos
um plano orçamentario (PO) com produto
definido, exceto os provenientes de emenda
pura (inexistente no PLOA) que nao tiveram
execuçao no período em analise. Fonte:
Manuais do SIOP.

METALOAPROPOSTA_PO

Representa a Meta Física do Plano
Orçamentario, tendo como referencia a Lei
Orçamentaria Anual (LOA) do Exercício
selecionado.

Pagina6

NUM_PERGUNTA

Campo referencial para as informaçoes
inseridas no Sistema. Representa os Temas
(grupos) das perguntas estruturadas. Sao eles:
1. Normativos; 2. Planejamento; 3. Fatores de
planejamento; 4. Processo Orçamentario; 5.
Fatores
orçamentarios;
6.
Questoes
contratuais; 7. Fatores contratuais; 8. Gestao
de processos; 9. Fatores de gestao de
processos; 10. Pessoal; 11. Mensuraçao do
fator Pessoal; 12. Meta física.

NUM_PRIORIDADE_RESPOSTA

Indica a ordem de prioridade (1 a 3) das
respostas as perguntas dos temas "7. Fatores
contratuais" e "9. Fatores de gestao de
processos", inserida pelo Orgao Setorial e/ou
Unidade Orçamentaria.

NUM_QUESTIONARIO

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

NUM_RESPOSTA

Representa as respostas as perguntas
estruturadas selecionadas pelo Orgao Setorial
e/ou Unidade Orçamentaria.

ORGAO

A classificaçao institucional reflete as
estruturas organizacional e administrativa e
compreende dois níveis hierarquicos: orgao
orçamentario e unidade orçamentaria. Orgao
orçamentario e o agrupamento de UO’s. O
codigo da classificaçao institucional compoese de cinco dígitos, sendo os dois primeiros
reservados a identificaçao do orgao
orçamentario e os demais a 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

E um atributo das açoes orçamentarias que
representa um bem ou serviço resultante da
açao, destinado ao publico-alvo, ou o insumo
estrategico que sera utilizado para a produçao
futura de bem ou serviço. Fonte: MTO 2021.
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PRODUTO_PO

E um atributo dos Plano Orçamentario que
representa um bem ou serviço resultante do
PO, tambem chamado produto intermediario.
Fonte: MTO 2021.

PROGRAMA

Segundo a metodologia para elaboraçao do
PPA 2020-2023, o Programa e a categoria que
articula um conjunto de açoes (orçamentarias
e nao-orçamentarias) suficientes para
enfrentar um problema. Seu desempenho
deve ser passível de aferiçao. O programa e
identificado por um codigo numerico de
quatro dígitos. Fonte: MTO 2021.

PROJETOLEI

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

QTDEMETAATUAL

Representa a Meta Física do Localizador
constante na Lei Orçamentaria Anual (LOA) do
Exercício selecionado acrescida das alteraçoes
decorrentes de creditos adicionais bem como
de cancelamentos e remanejamentos de
dotaçoes.

QTDEMETAATUAL_PO

Representa a Meta Física do Plano
Orçamentario tendo como referencia a Lei
Orçamentaria Anual (LOA) do Exercício
selecionado
acrescida
das
alteraçoes
decorrentes de creditos adicionais bem como
de cancelamentos e remanejamentos de
dotaçoes.

QTDEMETALOA

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

REALIZADO_PO

A informaçao do Realizado Físico refere-se a
produçao no período em analise, computada
apos a liquidaçao financeira do PO. Fonte:
Manual do SIOP. Informaçao fornecida pelo
Orgao Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

REALIZADOLOA

A informaçao do Realizado Físico refere-se a
produçao no período em analise, computada
apos a liquidaçao financeira do Localizador.
Fonte: Manual do SIOP. Informaçao fornecida
pelo
Orgao
Setorial
e/ou
Unidade
Orçamentaria.

REALIZADORAP

A informaçao do Realizado Físico RAP referese a produçao no período em analise, com
recursos de Restos a Pagar, computada apos a
liquidaçao financeira do Localizador. Fonte:
Manual do SIOP. Informaçao fornecida pelo
Orgao Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_COMENTARIO

Texto
de
Comentario/Analise
de
Regionalizaçao registrado na captaçao do
Acompanhamento Orçamentario.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_DESCRICAOMUNICIPIO

Representa o detalhamento da execuçao do
localizador
Nacional
por
Município.
Informaçao padronizada fornecida pelo Orgao
Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_DESCRICAORECORTEGEOGRAFICO

Representa o detalhamento da execuçao do
localizador Nacional por Recorte Geografico
(biomas, territorios da cidadania, Amazonia
Legal, entre outros). Informaçao padronizada
fornecida pelo Orgao Setorial e/ou Unidade
Orçamentaria.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_DESCRICAOREGIAO

Representa o detalhamento da execuçao do
localizador Nacional por Regiao: Exterior,
Nacional, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e
Centro-Oeste.
Informaçao
padronizada
fornecida pelo Orgao Setorial e/ou Unidade
Orçamentaria.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_LIQUIDADO

Representa o valor da despesa liquidada do
localizador Nacional, discriminada por
localizaçao (Regiao, Estado, Município ou
Recorte Geografico). Informaçao fornecida
pelo
Orgao
Setorial
e/ou
Unidade
Orçamentaria.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_REALIZADO

Representa o valor da Meta Física realizada no
localizador Nacional, discriminada por
localizaçao (Regiao, Estado, Município ou
Recorte Geografico). Informaçao fornecida
pelo
Orgao
Setorial
e/ou
Unidade
Orçamentaria.

REGIONALIZACAO_EXECUCAO_SIGLAUF

Representa o detalhamento da execuçao do
localizador Nacional por Unidade Federativa.
Informaçao padronizada fornecida pelo Orgao
Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

REPROGRAMADOFINANCEIRO

A Reprogramaçao Financeira corresponde ao
limite de empenho (orçamentario) que foi
estipulado pelo orgao aos Localizadores das
açoes que estao sendo acompanhadas. Fonte:
Manual do SIOP. Informaçao fornecida pelo
Orgao Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.
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REPROGRAMADOFISICO A Reprogramaçao da Meta Física decorre dos
ajustes no planejamento interno do orgao que
possam afetar o atingimento das metas de
produçao estabelecidas na LOA e nos creditos.
Fonte: Manual do SIOP. Informaçao fornecida
pelo Orgao Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

SNREGIONALIZARNAEXECUCAO Representa a escolha do gestor da açao com

localizador Nacional em discriminar a
localizaçao do gasto no Modulo de
Acompanhamento Orçamentario do SIOP.
Informaçao capturada do cadastro da açao.
Legenda: t (sim) / f (nao).

SUBFUNCAO Representa um nível de agregaçao
imediatamente inferior a funçao e deve
evidenciar a natureza da atuaçao
governamental. A classificaçao funcional e
representada por cinco dígitos, sendo os dois
primeiros relativos as funçoes e os tres ultimos
as subfunçoes. Fonte: MTO 2021.

TIPOCAPTACAO Campo referencial para as informaçoes inseridas

no Sistema. A captaçao pode ser: por Localizador
(reune a captaçao do localizador com suas metas
e execuçao); por Plano Orçamentario (reune a
captaçao do plano orçamentario com suas metas
e execuçao); Regionalizada na execuçao;
Perguntas Estruturadas Localizador (novo);
Perguntas Estruturadas Plano Orçamentario
(novo).

TIPOPROGRAMA Os tipos de programas sao: 1. Finalístico; 5.

Apoio as Políticas Publicas e Areas Especiais; 6.
Tematico; 7. Gestao e Manutençao; 9. Operaçoes
Especiais. Integram o PPA 2020-2023:
Programas Finalísticos; Programas de Gestao;
Investimentos Plurianuais Prioritarios; e
Investimentos Plurianuais das Empresas Estatais
Nao Dependentes. Nao integram o PPA 20202023 os programas destinados exclusivamente a
Operaçoes Especiais. Fonte: Lei nº 13.971, de
2019, Lei do PPA 2020-2023.

TITULO_PO Descriçao do Plano Orçamentario.
TITULOACAO Descriçao da Açao.
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TITULOPROGRAMA Descriçao do Programa.
UNIDADEMEDIDA Padrao selecionado para mensurar a produçao
do bem ou serviço. Fonte: MTO 2021.

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

UNIDADEORCAMENTARIA A classificaçao institucional reflete as estruturas

organizacional e administrativa e compreende
dois níveis hierarquicos: orgao orçamentario e
unidade
orçamentaria.
As
dotaçoes
orçamentarias, especificadas por categoria de
programaçao em seu menor nível, sao
consignadas as UOs, que sao as responsaveis pela
realizaçao das açoes. O codigo da classificaçao
institucional compoe-se de cinco dígitos, sendo
os dois primeiros reservados a identificaçao do
orgao orçamentario e os demais a UO. Fonte:
MTO 2021.
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