
 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 

Secretaria Executiva 

 

DICIONÁRIO DE DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MCTIC 

CONJUNTO DE DADOS: Visão consolidada da execução orçamentária do MCTIC. 

FONTE DE DADOS: Tesouro Gerencial 

PERIODICIDADE DA ATUALIZAÇÃO: Mensal 

VARÁVEIS: unidade orçamentária, ação, programa, grupo de natureza da despesa, natureza da despesa, orçamento autorizado, orçamento bloqueado, orçamento 

disponível, despesas empenhadas, despesas liquidadas , despesas pagas 

CAMPO NOME DESCRIÇÃO 

Ano Ano Ano do exercício financeiro 

UO Unidade Orçamentária Código da Unidade Orçamentária 

DS_Unidade 

Orçamentária 

Descrição da Unidade 

Orçamentária 

Nome da entidade da administração direta, inclusive fundo ou órgão autônomo, da administração indireta 

(autarquia, fundação ou empresa estatal) em cujo nome a lei orçamentária ou crédito adicional consigna, 

expressamente, dotações com vistas à sua manutenção e à realização de um determinado programa de trabalho. 

Programa Programa Código do Programa 

DS_Programa Descrição do Programa É o instrumento de organização da atuação governamental. Articula um conjunto de ações que concorrem para um 

objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, visando à solução 
de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade 

Ação Ação Código da Ação 

DS_Ação Descrição da Ação São de três naturezas diferentes as ações de governo que podem ser classificadas comocategorias de programação 

orçamentária: Atividade, Projeto e Operação Especial 

DS_Grupo 

Despesa 

Descrição do Grupo de 

Natureza da Despesa 

Classificação da despesa agregando elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, 

conforme discriminado a seguir: 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras 

Despesas Correntes; 4 - Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida; e 9 - Reserva de 

Contingência. 

Natureza Despesa Natureza Despesa Código da Natureza da Despesa 

DS_Natureza 

Despesa 

Descrição da Natureza 

da Despesa 

Estrutura de codificação para classificação Econômica da Despesa, composta por categoria econômica, pelo grupo 

a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita acesso tanto à 

informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três 

divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. O código da classificação da 

natureza da despesa é constituído por seis algarismos, distribuídos da seguinte forma: Categoria Econômica: X 

Grupo de Despesa: X Modalidade de Aplicação: XX Elemento de Despesa: XX Valor do orçamento aprovado 

Orçamento Orçamento Valor do orçamento aprovado na LOA e atualizado 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas Empenhadas Valor do orçamento que foi empenhado 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas Liquidadas Valor liquidado. É a comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho. 

Despesas Pagas Despesas Pagas Despesas pagas do exercício financeiro vigente. Não contempla restos a pagar 

 


