Descrição do Conjunto de Dados
Despesas Orçamentárias
Metadados associados ao dataset – Despesas Orçamentárias
Campo

Descrição

Tipo

Tamanho

ano_movimentacao

Ano de Referência da Competência da Despesa

Numeral

4

mes_movimentacao

Mês da Realização da Movimentação

Numeral

2

numero_empenho

Número do Empenho

Caractere

13

historico_empenho

Histórico do Empenho

Texto

510

codigo_unidade_orcamentaria

Código da Unidade Orçamentária

Numeral

10

unidade_orcamentaria

Nome da Unidade Orçamentária

Caractere

60

codigo_funcao

Código da Função

Numeral

2

funcao

Nome da Função

Caractere

100

codigo_subfuncao

Código da Subfunção

Numeral

3

subfuncao

Nome da Subfunção

Caractere

100

codigo_programa

Código do Programa

Numeral

4

programa

Nome do Programa

Caractere

120

codigo_acao

Código da Ação

Numeral

4

acao

Nome da Ação

Caractere

255

codigo_identificacao_acao

Código da Identificação da Ação

Numeral

1

identificacao_acao

Nome da Identificação da Ação

Caractere

100

codigo_categoria_economica

Código da Categoria Econômica

Numeral

1

categoria_economica

Nome da Categoria Econômica

Caractere

80

codigo_grupo_natureza

Código do Grupo Natureza

Numeral

1

grupo_natureza

Nome do Grupo Natureza

Caractere

100

codigo_modalidade_aplicacao

Código da Modalidade de Aplicação

Numeral

2

modalidade_aplicacao

Nome da Modalidade de Aplicação

Caractere

255

codigo_elemento_despesa_dotacao

Código do Elemento da Despesa

Numeral

2

elemento_despesa_dotacao

Nome do Elemento da Despesa

Caractere

255

codigo_subelemento_despesa

Código do Subelemento da Despesa

Numeral

3

subelemento_despesa

Nome do Subelemento da Despesa

Caractere

255

codigo_tipo_empenho

Código do Tipo do Empenho

Numeral

1

tipo_empenho

Nome do Tipo do Empenho

Caractere

30

data_emissao_empenho

Data da emissão do empenho

Date

10

codigo_fonte_recurso

Código da Fonte do Recurso

Numeral

6

fonte_recurso

Fonte do Recurso

Caractere

80

numero_procedimento_licitacao

Número do Procedimento da Licitação

Numeral

5

modalidade_licitacao

Nome da Modalidade de Licitação

Caractere

80

credor_nome

Nome do Credor

Caractere

80

codigo_unidade_gestora

Código da Unidade Gestora

Numeral

6

unidade_gestora

Nome da Unidade Gestora

Caractere

100

valor_empenhado

Valor Empenhado

Decimal

16,2

valor_liquidado

Valor Liquidado

Decimal

16,2

valor_pago

Valor Pago

Decimal

16,2

TERMOS TÉCNICOS
Função
É o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função está relacionada com a
missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com as
respectivas Secretarias Municipais.
Subfunção
Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação
governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação da
natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. As subfunções podem ser combinadas com
funções diferentes daquelas às quais estão relacionadas na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 42, de 1999.
Programa
O programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que
concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos
no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da
sociedade.
Ação

É o detalhamento do programa - a ação pode ser um Projeto (ação destinada ao investimento) ou Atividade
(voltada para a manutenção de um serviço já existente) ou ainda uma operação especial (referente aos serviços
da dívida pública, precatórios e outros gastos que são de toda a administração).
DEFINIÇÃO DAS FASES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fase

Descrição

Empenho

Estágio que demonstra a intenção do poder público em adquirir ou realizar algum serviço.
Nenhuma despesa pode ser realizada se não tiver prévio empenho. (De acordo com a Lei
n°4320/64) – o empenho é a garantia de que um determinado recurso será usado somente
para determinada ação. Nenhuma despesa pública poderá ser realizada sem prévio
empenho.

Liquidação

Neste estágio da execução sabe-se que a entidade pública já atestou que o serviço foi
realizado ou que a mercadoria já foi recebida. Aqui dizemos que o compromisso de realizar
uma ação foi cumprido. (Conforme o art. 62/63 Lei 4.320/64) – É neste momento que o
poder executivo assume a responsabilidade pelo serviço prestado ou pela parcela da obra
realizada. A liquidação de empenho só acontece após um funcionário do poder executivo
receber a nota fiscal e atestar que o serviço foi realizado de forma adequada.

Pagamento

Último estágio da execução orçamentária onde o recurso financeiro é depositado na conta
do prestador de serviço e/ou obra para o poder público. (Artigos 64/65 Lei 4.320/64) – é a
efetivação da liquidação. O pagamento é realizado após o setor contábil do poder público
processar todas as notas fiscais e realizar seu cronograma de pagamento.

