DICIONÁRIO DE DADOS – ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
AÇÃO

Operaçao da qual resultam produtos (bens ou serviços) que
contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluemse 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. Fonte: MTO
2019.

CODIGO_PO

Representa uma identificaçao orçamentaria parcial ou
total de uma açao, de carater gerencial (ou seja, 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 subtítulo (localizador de gasto)
da açao. Fonte: MTO 2019.

COMENTARIOS_GERAL_ORGAOSETORIAL Texto de Comentario/Analise registrado na Captaçao
do Acompanhamento
Setorial.

Orçamentario

pelo

Orgao

COMENTARIOS_GERAL_UNIDADEORCAM Texto de Comentario/Analise registrado na Captaçao
do Acompanhamento Orçamentario pela Unidade
ENTARIA
Orçamentaria.

COMENTARIOS_REGIONALIZACAO_ORGA Texto de Comentario/Analise de Regionalizaçao
registrado na Captaçao do Acompanhamento
OSETORIAL
Orçamentario pelo Orgao Setorial.

COMENTARIOS_REGIONALIZACAO_UNID
ADEORCAMENTARIA

Texto de Comentario/Analise de Regionalizaçao
registrado na Captaçao do Acompanhamento
Orçamentario pelo Orgao Setorial.

DESCRICAOFUNCAO

Descriçao da Funçao.

DESCRICAOLOCALIZADOR

Descriçao do Localizador.

DESCRICAOORGAO

Descriçao do Orgao Orçamentario.

DESCRICAOORGAOSIORG

Descriçao do Codigo do Orgao segundo o SIORG.

DESCRICAOPRODUTO

Descriçao do Produto.

DESCRICAOPRODUTO_PO

Descriçao do
Orçamentario.

DESCRICAOSUBFUNCAO

Descriçao da Subfunçao.

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA

Descriçao da Unidade de Medida.

DESCRICAOUNIDADEMEDIDA_PO

Descriçao da Unidade de Medida.

DESCRICAOUNIDADEORCAMENTARIA

Descriçao da Unidade Orçamentaria.

DOTACAOATUAL

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

DOTACAOATUAL_PO

Representa o valor referente a Lei Orçamentaria do
Exercício selecionado mais os acrescimos dos creditos
adicionais,
bem
como
cancelamentos
e
remanejamentos de dotaçoes.

DOTACAOINICIAL

Representa o valor da Lei Orçamentaria do Exercício
selecionado.

DOTACAOINICIAL_PO

Representa o valor referente a Lei Orçamentaria do
Exercício selecionado.

ELEMENTOSEMCAPTACAO

Indica se ha captaçao associada a Programaçao
especificada.

EMPENHADO

Representa o valor da despesa que ja cumpriu o
primeiro estagio da execuçao da despesa orçamentaria.

EMPENHADO_PO

Representa o valor da despesa que ja cumpriu o
primeiro estagio da execuçao da despesa orçamentaria.
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Produto

Intermediario

do

Plano

ESFERA

Tem por finalidade identificar se a receita pertence ao
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social ou de
Investimento das Empresas Estatais. Fonte: MTO 2019.

EXERCICIO

Período de tempo ao qual se referem a previsao das
receitas e a fixaçao das despesas registradas na LOA.
Fonte: MTO 2019.

FUNCAO

Nível superior da classificaçao funcional que e formada por Funçoes e
Subfunçoes. Delimita a area da despesa em que a açao governamental
sera realizada. Fonte MTO 2019.

LIQUIDADO

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

LIQUIDADO_PO

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

LIQUIDADORAP

Demonstra o valor dos Restos a Pagar nao Processados
liquidados.

LIQUIDADORAP_PO

Demonstra o valor dos Restos a Pagar nao Processados
Liquidados.

LOCALIZADOR

E utilizado especialmente para identificar a localizaçao
física da Açao Orçamentaria. Fonte: MTO 2019.

LOCALIZADORPREENCHIMENTOOBRIGAT
ORIO

Indica se o referido Localizador e, ou nao, de
preenchimento
obrigatorio
no
modulo
de
Acompanhamento Orçamentario do Sistema Integrado
de Planejamento e Orçamento - SIOP.

METALOAPROPOSTA_PO

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

ORGAO

Nível superior da classificaçao institucional. Representa
um agrupamento de Unidades Orçamentarias. Fonte:
MTO 2019.
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ORGAOSIORG

Codigo do Orgao segundo o Sistema de Organizaçao e
Inovaçao 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.

PRODUTO

Bem ou serviço que resulta da açao, destinado ao
publico-alvo, ou o insumo estrategico que sera utilizado
para a produçao futura de bem ou serviço. Fonte: MTO
2019.

PRODUTO_PO

Bem ou serviço intermediario que resulta do Plano
Orçamentario. Fonte: MTO 2019.

PROGRAMA

Os Programas sao orientados para a realizaçao dos
objetivos estrategicos definidos para o período do PPA,
ou seja, quatro anos.
Podem ser:
Programa Tematico: aquele que expressa e orienta a
açao governamental para a entrega de bens e serviços a
sociedade; e
Programa de Gestao, Manutençao e Serviços ao Estado:
aquele que expressa e orienta as açoes destinadas ao
apoio, a gestao e a manutençao da atuaçao
governamental.
Fonte: MTO 2019.

QTDEMETAATUAL

Representa a Meta Física do Localizador constante na
Lei Orçamentaria Anual 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 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.
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REALIZADO_PO

Representa o valor informado (a Meta Física) como
Realizado de LOA + Creditos para um determinado
Plano Orçamentario no Modulo de Acompanhamento
Orçamentario do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento - SIOP. Informaçao fornecida pelo Orgao
Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

REALIZADOLOA

Representa o valor informado (a Meta Física) como
Realizado de LOA + Creditos para um determinado
localizador no Modulo de Acompanhamento
Orçamentario do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento - SIOP. Informaçao fornecida pelo Orgao
Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

REALIZADORAP

Representa o valor informado (a Meta Física) como
Realizado de Restos a Pagar nao Processados
Liquidados para um determinado localizador no
Modulo de Acompanhamento Orçamentario do Sistema
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP.
Informaçao fornecida pelo Orgao Setorial e/ou Unidade
Orçamentaria.

REPROGRAMADOFINANCEIRO

Representa o valor informado (Financeiro) como
Reprogramado de LOA + Creditos para um determinado
localizador no Modulo de Acompanhamento
Orçamentario do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento - SIOP. Informaçao fornecida pelo Orgao
Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

REPROGRAMADOFISICO

Representa o valor informado (a Meta Física) como
Reprogramado de LOA + Creditos para um determinado
localizador no Modulo de Acompanhamento
Orçamentario do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento - SIOP. Informaçao fornecida pelo Orgao
Setorial e/ou Unidade Orçamentaria.

SUBFUNCAO

Nível inferior da classificaçao funcional que e formada
por Funçoes e Subfunçoes. Delimita a area da despesa
em que a açao governamental sera realizada. Fonte
MTO 2019.

TIPOCAPTACAO

E o referencial para as informaçoes inseridas no
Sistema. A captaçao pode ser por Localizador ou por
Plano Orçamentario.

TITULO_PO

Descriçao do Plano Orçamentario.
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TITULOACAO

Descriçao da Açao.

TITULOPROGRAMA

Descriçao do Programa.

UNIDADEMEDIDA

Padrao selecionado para mensurar a produçao do bem
ou serviço. Fonte: MTO 2019.

UNIDADEMEDIDA_PO

Padrao utilizado para mensurar o produto do Plano
Orçamentario. Fonte: MTO 2019.

UNIDADEORCAMENTARIA

Representa o menor nível da classificaçao institucional.
As dotaçoes orçamentarias sao consignadas as UOs que
sao as responsaveis pela realizaçao das açoes. Fonte
MTO 2019.
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