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Tipo

Descrição

Obrigatório?

codigo_programa_governo

Texto

Código programa de governo

programa_governo

Texto

Um programa busca agrupar um conjunto de ações intermediárias para
SIM
um fim maior, em nível macro e de médio prazo.

codigo_acao_governo

Texto

Código ação de governo

acao_governo

Texto

Conjunto de atos oriundos de uma causa (problema) que serão
desenvolvidos para alcançar um determinado objetivo/meta. Sua
SIM
execução permite “entregar” o que foi previsto. No PGO é codificada em
PI.

fonte_sof

Texto

Codificação que na receita, indica o destino de recursos para o
financiamento de determinadas despesas; na despesa, identifica a origem SIM
dos recursos que estão sendo utilizados.

Numérico

Código do agregador de elementos de despesa com as mesmas
características quanto ao objeto de gasto. Mais usuais na estrutura
SIM
orçamentária da Unifesspa: Pessoal e encargos sociais (1) Outras
Despesas Correntes (3) e Investimentos (4).

grupo_despesa_descricao

Texto

Descrição do agregador de elementos de despesa com as mesmas
características quanto ao objeto de gasto. Mais usuais na estrutura
SIM
orçamentária da Unifesspa: Pessoal e encargos sociais (1) Outras
Despesas Correntes (3) e Investimentos (4).

dotacao_inicial

Texto

grupo_despesa_codigo

SIM

SIM

Valor do orçamento inicial fixado para cada Ação pelo PGO no âmbito SIM
da Unidade Orçamentária.
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Texto

Valor inicial da Ação acrescido e/ou reduzido pelos créditos e/ou
SIM
alterações aprovados.

Texto

Recurso descentralizado para outra unidade orçamentária e por ela
NÃO
empenhado.

destaque_concedido

Texto

Recurso descentralizado para outra unidade orçamentária.

credito_disponivel

Texto

O crédito orçamentário é a dotação incluída pela lei orçamentária para
atender às despesas. Constante no SIAFI para execução na SIM
UGE/Unidade Orçamentária.

despesas_preempenhadas_a_empenhar

Texto

Registro dos pré-compromissos para atender o objetivo específico, nos
casos em que a despesa cumpre etapas com intervalos de tempo desde a NAO
decisão até a efetivação da emissão da Nota de Empenho.

despesas_empenhadas

Texto

Dedução do valor da dotação orçamentária, tonando a quantia
NAO
empenhada indisponível para nova aplicação.

despesas_empenhadas_a_liquidar

Texto

Saldo de empenho disponível.

despesas_liquidadas

Texto

Verificação e conferência, desde a entrada do material ou a prestação do
NAO
serviço até o reconhecimento da despesa.

despesas_pagas

Texto

Dotação que foi entregue ao credor por meio de cheque nominativo,
ordens de pagamentos ou crédito em conta, efetuado após a regular NAO
liquidação da despesa.

dotacao_suplementar

Texto

Crédito adicional destinado ao reforço de dotação orçamentária já
NAO
existente no orçamento.

dotacao_atualizada
destaque_recebido

NAO

NAO

