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1 INTRODUÇÃO
O modelo de planejamento adotado no Estado do Pará, se
fundamenta numa gestão transparente com foco em resultados, no qual adota
mecanismo de diálogo com a sociedade, o que estimula o surgimento de uma
cultura de controle social por parte da população.
Na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2012–2015, a metodologia
utilizada é baseada na Gestão por Resultados, ou seja, uma gestão focada em
metas bem definidas e no atingimento de indicadores de resultado dos programas,
se constituindo em um instrumento balizador para a elaboração da proposta da Lei
Orçamentária Anual (LOA).
O ponto de partida para definição desta proposta Orçamentária,
indiscutivelmente, é o PPA, no qual os Órgãos da Administração Pública Estadual e
os demais Poderes do Estado tem a oportunidade de efetuar a alocação de
recursos nos projetos e atividades constantes da estrutura programática do PPA
refletido na proposta da LOA/2012, de modo a aproximar, cada vez mais, o
planejamento da execução orçamentária, e, sobretudo, das necessidades da
população paraense.
A Constituição Federal de 1988, combinada com a Lei Complementar
nº. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), criou convergência entre as
estruturas dos dois instrumentos centrais do planejamento - o PPA e a LOA estabelecendo entre eles um elo, que são os PROGRAMAS. Neste contexto, o
PPA se concretiza nos Programas. E, o Orçamento começa nele, conferindo a
estes instrumentos uma apurada integração.
Assim, para que a proposta orçamentária seja apropriadamente
elaborada, é fundamental uma compreensão integrada do PPA e de suas
alterações, devidamente aprovada na Assembléia Legislativa do Estado do Pará
(ALEPA), o que deve possibilitar a alocação eficiente dos gastos, para que, ao final
de sua execução, se consiga alcançar os macros objetivos e estratégias de
governo por meio dos programas governamentais.
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A Constituição Federal de 1988 (art.165, Incisos I, II e III) atribuiu
como Leis de iniciativa exclusiva do Poder Executivo: Plano Plurianual (PPA); Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA).
O Plano Plurianual constitui-se num poderoso instrumento de gestão
e surgiu da necessidade de otimizar as ações do Estado nas suas funções de
alocação, distribuição e aplicação dos recursos estaduais para um período de 4
anos.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e
prioridades para o exercício financeiro, orienta a elaboração do orçamento, dispõe
sobre alteração na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das
agências financeiras de fomento.
Já a Lei do Orçamento Anual (LOA) é um instrumento de
planejamento que expressa monetariamente, para um exercício financeiro, os
Programas de Governo, discriminando seus objetivos e metas a serem alcançados
pela Administração Pública, no qual estima a receita e fixa a despesa.
No projeto de lei da LOA deve conter os recursos alocados de acordo
com a estimativa da Receita e as prioridades e metas contidas no PPA/LDO, para o
período anual, razão pela qual sua elaboração deve ser extremamente criteriosa,
integrando os aspectos técnicos e políticos na busca de melhores resultados da
Ação Pública.
Dessa forma, devem ser observadas as vinculações e exigências
legais: transferências constitucionais, educação, saúde, dentre outros, que
corroboram para limitar o volume de recursos disponíveis, para livre alocação, que
são os chamados Recursos Discricionários, tornando o processo orçamentário
extremamente rígido, demandando uma atenção especial na definição de
prioridades e oportunidades.
1.1 BASE LEGAL
Os princípios e orientações para elaboração, execução e controle do
Orçamento, estão definidos na:
•
•
•
•
•

Lei nº. 4.320/64;
Decreto Lei nº. 200/67
Constituição Federal/1988 (art.165 a 169);
Constituição Estadual/1989 (art.203 a 213);
Lei Complementar nº. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF);
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• Lei do Plano Plurianual 2012–2015
• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2012;
• Portaria Interministerial STN/SOF nº. 325, de 27.08.2001 - D.O.U.
de 28.08.2001;
• Memorando nº. 08/DESOR/SOF/MP, de 30 de maio de 2001;
• Memorando nº. 13/DESOR/SOF/MP, de 20 de julho de 2001;
• Memorando nº. 15/DESOR/SOF/MP, de 10 de agosto de 2001;
• Memorando nº. 19/DESOR/SOF/MP, de 4 de setembro de 2001;
• Memorando nº. 21/DESOR/SOF/MP, de 3 de outubro de 2001;
• Memorando nº. 25/DESOR/SOF/MP, de 12 de novembro de 2001;
• Portaria Interministerial STN/SOF nº. 519, de 27.11.2001 - D.O.U.
de 28.11.2001;
• Memorando nº. 02/DESOR/SOF/MP, de 11 de março de 2002; 11
(10) Memorando nº. 05/DESOR/SOF/MP, de 4 de junho de 2002;
• Memorando nº. 06/DESOR/SOF/MP, de 17 de junho de 2002;
• Memorando nº. 08/DESOR/SOF/MP, de 15 de outubro de 2002;
• Memorando nº. 09/DESOR/SOF/MP, de 24 de outubro de 2002;
• Memorando nº. 09/DESOR/SOF/MP, de 20 de agosto de 2003;
• Memorando nº. 14/DESOR/SOF/MP, de 6 de outubro de 2003;
• Memorando nº. 02/2004-DESOR/SOF/MP, de 19 de março de
2004;
• Memorando nº. 04/2004-DESOR/SOF/MP, de 1o de julho de 2004;
• Nota Técnica nº. 060/SECAD/SOF/MP, de 1o de junho de 2005;
• Memorando nº. 014/SECAD/SOF/MP, de 10/08/2005;
• E-mail STN/CCONT/GENOC de 01/07/2005;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 27/09/2005;
• Portaria Interministerial STN/SOF nº. 688, de 14.10.2005 - D.O.U.
de 17.10.2005;
• Memorando nº. 18/SECAD/SOF/MP, de 18/10/2005;
• Incluída pela CCONT/STN em 09/06/2003, conforme informação
constante do e-mail da GENOC/ CCONT/STN de 31/01/2006;
• Incluída pela CCONT/STN conforme informação constante do email STN/CCONT/GENOC de 03/03/2006 e retificado pelo e-mail
de 10/03/2006;
• Portaria Interministerial STN/SOF nº. 338, de 26.04.2006 - D.O.U.
de 28.04.2006; (válido a partir de 2007);
• Memorando nº. 4/SECAD/SOF/MP, de 5 de junho de 2006;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 09/06/2006;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 13/06/2006;
• E-mail CCONT/STN de 03/07/2006;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 18/07/2006;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 14/08/2006;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 02/10/2006; 12
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 05/10/2006;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 13/12/2006;
• E-mail GENOC/CCONT/STN de 12/03/2007;
• Portaria Conjunta STN/SOF nº. 3, de 14.10.2008 - D.O.U. de
16.10.2008; (válido a partir de 2009);
• Portaria Conjunta STN/SOF nº. 2, de 06.08.2009 - D.O.U. de
10.08.2009; (válido a partir de 2010);
• E-mail GEAAC/CCONT/STN de 19/03/2010;
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• Portaria Conjunta STN/SOF no 1, de 18.06.2010 - D.O.U. de
29.06.2010; (válido a partir de 2011);
• Memorando no 01/10/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 08.07.2010;
(válido a partir de 2011);
• Memorando no 02/2010/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 17.08.2010;
(válido a partir de 2011);
• Portaria Conjunta STN/SOF nº. 2, de 19.08.2010 - D.O.U. de
23.08.2010; (válido a partir de 2011);
• Memorando no 03/2010/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 25.08.2010;
(válido a partir de 2011);
• Memorando no 04/2010/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 25.08.2010;
(válido a partir de 2011);
• Memorando no 01/2011/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 21.01.2011;
(válido a partir de 2011);
• Memorando no 02/2011/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 25.03.2011;
(válido a partir de 2011);
• Portaria Conjunta STN/SOF no 1, de 20.06.2011 - D.O.U. de
22.06.2011; (válido a partir de 2012);
• Portaria Conjunta STN/SOF nº. 2, de 25.08.2011 - D.O.U. de
30.08.2011; (válido a partir de 2011);
• Memorando no 03/2011/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 31.08.2011;
(válido a partir de 2012);
• Portaria Conjunta STN/SOF nº. 3, de 06.10.2011 - D.O.U. de
07.10.2011; (válida a partir de 2011);
• Portaria Conjunta STN/SOF nº. 5, de 08.12.2011 - D.O.U. de
13.12.2011; (válida a partir de 2012);
• Memorando no 05/2011/CGNOR/SECAD/SOF/MP, de 23.12.2011;
(válido a partir de 2012).
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1.2 CICLO ORÇAMENTÁRIO
O ciclo orçamentário ou processo orçamentário pode ser definido
como um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se identificam,
basicamente, quatro etapas: Elaboração; Aprovação; Execução e Controle. Logo, o
ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as
atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção até a apreciação
final.
 Elaboração - É o processo de construção da proposta
orçamentária por programa de governo, ação e unidade orçamentária. Essa fase é
que se estima a receita e fixa as despesas, apresentadas de forma padronizada e
discriminada, conforme as várias classificações exigidas nos dispositivos legais. O
processo tem início a partir do mês de junho, quando os órgãos estaduais
formalizam suas propostas orçamentárias nos limites fixados pela Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF) para o exercício
financeiro seguinte. No caso específico dos Órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, Ministério Público, da Defensoria e dos demais Órgãos Constitucionais
Independentes, devem estar em conformidade com o artigo 17 da LDO/2012.
Cabe a SEPOF, o monitoramento e a compatibilização das propostas
aos limites estabelecidos, bem como a elaboração do Projeto da LOA.
Ao projeto de Lei são anexados a Mensagem do Chefe do Poder
Executivo, na qual é feito um diagnóstico sobre a situação fiscal e econômica do
Estado, suas perspectivas e os quadros de compatibilidade da gestão fiscal.
Por determinação constitucional, o encaminhamento do Projeto da
LOA à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) é até o dia 30 de
Setembro de cada ano.


Aprovação - Após a conclusão da etapa de elaboração,

encaminha-se o Projeto de Lei ao Governador para a devida apreciação. Por sua
vez, o Projeto da LOA entregue na ALEPA deve obedecer ao prazo instituído na
Constituição Estadual, no qual determina que a LOA tenha que ser votada e
aprovada até o final de cada Legislatura – segunda quinzena de dezembro de cada
ano. O Projeto de Lei é submetido à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (CFFO), que de acordo com o regimento interno da ALEPA, inicia o
processo de aprovação do Projeto de Lei, além de definir os parâmetros que
orientarão a elaboração do relatório final e os prazos para apresentação de
emendas pelos Deputados, desde que estas não violem aos dispositivos do PPA,
da LDO e da Constituição Estadual. As emendas do orçamento aprovadas em
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plenária serão encaminhadas à SEPOF para sua inclusão no Banco do Sistema de
Orçamento (SORE).
O projeto da LOA após aprovação pela ALEPA, é encaminhado ao
Governador para sanção, transformando-se na Lei Orçamentária Anual, e em
seguida publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).
Compete a Diretoria de Orçamento (DIOR) de a SEPOF acompanhar
a tramitação do Projeto de Lei encaminhado para sanção do Chefe do Executivo,
tendo em vista que sua publicidade deve ocorrer no DOE em sua edição do mês de
Dezembro do ano anterior ao Orçamento. Caso haja problemas para cumprir esse
prazo, pode-se lançar mão do Suplemento Especial, para o qual, a Imprensa Oficial
do Estado (IOE) deve ser informada antes de 31 de Dezembro. Entretanto, essa
medida deve ser realizada com rapidez, visto que a Execução do Orçamento
depende de sua publicação para ter legitimidade.
A DIOR, ainda, é responsável pelo encaminhamento da LOA e seus
Anexos para publicação pela IOE.
 Execução - Imediatamente promulgada a LOA e com base nos
limites nela fixados, inicia-se, então, o processo de execução orçamentária, o qual
compreende a fixação de quotas orçamentárias e financeiras que cada unidade
orçamentária fica autorizada a utilizar. Esse procedimento deve está em
conformidade aos artigos da LDO/2012, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e
com o art. 48, da Lei 4.320/64. Assegurando às unidades orçamentárias, em tempo
hábil, a soma de recursos para o início da execução. Nesta fase são efetivadas a
arrecadação de receita pública e o processamento da despesa pública.
 Controle - O controle orçamentário é exercido mediante controles
interno e externo. No âmbito interno, pela Auditoria Geral do Estado (AGE) e, no
externo, pela Assembleia Legislativa do Estado, com auxílio do Tribunal de Contas
do Estado (TCE) e das entidades representativas da Sociedade Civil, que devem
apreciar e julgar se a aplicação dos recursos públicos ocorreu nos termos previstos
na LOA e nas demais espécies monetárias que vinculam a gestão dos recursos
públicos. A DIOR/SEPOF, também realiza o controle com base nos dados da
programação e da execução orçamentária e financeira dos Programas e das Ações
previstas e realizadas em um exercício, partindo-se de uma análise cotejando os
resultados obtidos e os indicadores de execução orçamentária e financeira. Os
órgãos de controle poderão a qualquer tempo realizar inspeções e auditorias, sem
prejuízo de apreciação final das contas.
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2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ORÇAMENTO
A forma de organização do orçamento vem sofrendo alterações ao
longo das últimas décadas e novas características vêm sendo incorporadas, de
modo que, o orçamento atende simultaneamente a vários fins. Entre os mais
importantes, destacam-se:
•

Controle dos gastos: O mecanismo utilizado é o detalhamento

da especificação dos objetos de gasto, como por exemplo, diárias, locação de mão
de obra, serviços de consultoria e outros;
•

Gestão dos recursos: O orçamento deve especificar com

clareza os projetos e atividades, de modo a possibilitar aos administradores dos
órgãos públicos orientação efetiva, e ao público em geral o conhecimento amplo
quanto às tarefas a serem desenvolvidas para se obter maior eficiência produtiva e
conseguir a melhor relação custo benefício na realização de determinada tarefa. A
ênfase neste caso é na especificação das ações orçamentárias, produtos e metas
físicas;
•

Planejamento: O orçamento deve ser um instrumento de

implementação do plano de médio prazo do Governo. As ações de Governo –
projetos e/ou atividades – devem resultar em produtos que contribuam para
consecução dos objetivos dos programas.
A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura
e organização, as quais são implementadas por meio de um sistema de
classificação estruturado com o propósito de atender às exigências de informação
demandada pelo controle social, bem como melhorando a provisão de bens e
serviços públicos para a sociedade.
3. CONCEITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3.1.1 Conceitos Básicos
O Estado financia suas atividades por meio dos ingressos públicos
que servem para atender as políticas públicas de governo que traduzem às necessidades da população.
As receitas públicas são todas as entradas de bens ou direitos, em
um período de tempo, que o Estado utiliza para financiar seus gastos, podendo ou
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não incorporar ao seu patrimônio. Pode ser de natureza orçamentária, extra orçamentária ou intra orçamentária.
I. Receitas Orçamentárias
As receitas orçamentárias são ingressos de recursos que o Estado
utiliza para financiar os gastos, com programas governamentais, transitando no Patrimônio Público. As receitas orçamentárias podem ser efetivas, quando aumentam
o patrimônio público, sem correspondência no passivo, ou não efetivo, quando aumentam aquele, mas, no entanto, geram correspondente aumento no passivo.
Exemplo às operações de crédito.
Os ingressos podem, ainda, ser classificados em dois grupos:
a) Receitas Públicas Originárias: São aquelas que provêm do próprio patrimônio do Estado, podendo ser:
I – Patrimoniais: são as receitas que provêm das rendas geradas pelo patrimônio do próprio Estado (mobiliário e imobiliário), tais como as rendas de aluguéis, as receitas decorrentes das vendas de bens, dividendos e participações. Entram ainda neste conceito as receitas decorrentes de pagamento de
royalties pela exploração do seu patrimônio por de legatários (concessionários e
permissionários) de serviços públicos.
II – Empresariais: são aquelas provenientes das atividades
realizadas pelo Estado como empresário seja no âmbito comercial, industrial ou de
prestação de serviços.
b) Receitas Públicas Derivadas: são aquelas obtidas pelo Estado
mediante sua autoridade coercitiva. Desse modo, o Estado exige que o particular
entregue uma determinada quantia na forma de tributos ou de multas, exigindo-as
de forma compulsória.
II. Receitas Extras Orçamentárias
Estas receitas possuem caráter temporário, não se incorporando ao
patrimônio público. Tais receitas não integram o orçamento público e constituem
passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à
autorização legislativa. Ex.: Depósito em Caução, Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), Emissão de Moeda e outras.
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III. Receitas Intra Orçamentárias
São receitas oriundas de operações realizadas entre órgãos e demais
entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social de uma mesma esfera de governo. Para visualização dessa Receita foi incluído na Portaria nº. 163/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a Modalidade de Aplicação “91” – Operação direta decorrente de operações entre órgãos,
fundos e outros.
3.2 RECEITA PÚBLICA NA VISÃO ORÇAMENTÁRIA
O marco fundamental da Classificação da Receita Orçamentária é a
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
No capítulo II da referida Lei, intitulado DA RECEITA, o texto legal trata das entidades de Direito Público interno, ou seja, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, explicitando em seu próprio
corpo, no art. 11, § 4º, a discriminação das fontes de receitas pelas duas categorias
econômicas básicas, as receitas correntes e as receitas de capital. Ainda no próprio texto, o art. 8º, § 1º, estabelece que os itens da discriminação da receita men cionados no art. 11 serão identificados por números de código decimal, na forma
do Anexo III da referida Lei. O conjunto de informações que formam o código é conhecido como classificação por natureza de receita.
Esse anexo, no decorrer do tempo, sofreu várias alterações, incorporando as transformações econômicas do País e seu reflexo nas receitas públicas.
Em 2001, para atender às disposições da Lei Complementar nº. 101,
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere à uniformi zação dos procedimentos de execução orçamentária, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, o conteúdo do Anexo III da Lei nº. 4.320, de 1964, foi
consubstanciado no Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163, de 4 de
maio de 2001, com a discriminação da receita para todos os entes da Federação,
ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.
As etapas da receita orçamentária seguem a ordem de ocorrência dos
fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento
existente no Estado e a tecnologia utilizada. A ordem sistemática inicia-se com a
previsão e termina com o recolhimento, conforme escopo a seguir:
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RECOLHIMENTO

UNIDADE DE CAIXA

CLASSIFICAÇÃO

DESTINAÇÃO

3.2.1 Classificação da Receita por Natureza
A classificação da receita por natureza busca a melhor identificação
da origem do recurso segundo seu fato gerador. Face à necessidade de constante
atualização e melhor identificação dos ingressos aos cofres públicos, o esquema
inicial de classificação foi desdobrado em seis níveis, que formam o código identificador da natureza de receita, conforme o esquema apresentado a seguir:
K

M

N

W

XX

YY

Categoria Econômica
Origem
Espécie
Rubrica
Alínea
Subalínea

3.2.1.1 Categoria Econômica da Receita

X Y Z W TT KK

A receita é classificada em duas categorias econômicas:
1 - Receitas Correntes
2 - Receitas de Capital
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7 - Receitas Correntes Intra orçamentárias
8 - Receitas de Capital Intra orçamentárias
Receitas Correntes – são aquelas receitas oriundas do poder
impositivo do Estado – Tributária e contribuições; e exploração do patrimônio que,
por critérios econômicos, resultam da tributação do próprio exercício da atividade
econômica pelo Governo, como: tributária, patrimonial e industrial.
Receitas de Capital – são aquelas que, pelo critério econômico,
resultam das transformações de ativos físicos ou financeiros em moeda e bens,
como: operações de crédito, alienação de bens, recebimento de dívidas.
3.2.1.2 Origem
A origem se refere ao detalhamento da classificação econômica das
receitas, ou seja, ao detalhamento das receitas correntes e de capital de acordo
com a Lei nº. 4.320, de 1964.
Tem por objetivo identificar a origem das receitas no momento em
que elas ingressam no patrimônio público. No caso das receitas correntes, tal classificação serve para Identificar se as receitas são compulsórias (como no caso dos
tributos e das contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na produção (agropecuárias, industriais ou de prestação de serviços), se
são decorrentes da exploração do seu próprio patrimônio (receitas patrimoniais),
ou, ainda, decorrentes de transferências destinadas ao atendimento de despesas
correntes ou de outros ingressos.
No caso das receitas de capital, distinguem-se as provenientes de
operações de crédito, da alienação de bens, da amortização dos empréstimos e
das transferências destinadas ao atendimento de despesas de capital.
Os códigos da origem para as receitas correntes e de capital são respectivamente:
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RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

1. Receita Tributária

1. Operações de Crédito

2. Receita de Contribuições

2. Alienação de Bens

3. Receita Patrimonial

3. Amortização de Empréstimos

4. Receita Agropecuária

4. Transferências de Capital

5. Receita Industrial

5. Outras Receitas de Capital
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6. Receita de Serviços
7. Transferências Correntes
9. Outras Receitas Correntes

3.2.1.3 Espécie
É o nível de classificação vinculado à Origem, composto por títulos,
que permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador de tais receitas. Por
exemplo, dentro da Origem Receita Tributária (receita proveniente de tributos), podemos identificar as suas espécies, tais como impostos, taxas e contribuições de
melhoria (conforme definido na CF/88 e no CTN), sendo cada uma dessas receitas
uma espécie de tributo diferente das demais.
3.2.1.4 Rubrica
A rubrica é o nível que detalha a espécie com maior precisão, especificando a origem dos recursos financeiros. Agrega determinadas receitas com características próprias e semelhantes entre si.
3.2.1.5 Alínea
A alínea é o nível que apresenta o nome da receita propriamente dita
e que recebe o registro pela entrada de recursos financeiros.
3.2.1.6. Subalínea
A subalínea constitui o nível mais analítico da receita, o qual recebe o
registro de valor, pela entrada do recurso financeiro, quando houver necessidade
de maior detalhamento da alínea.
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EXEMPLO DE NATUREZA DA RECEITA:
1

1

1

2

04

10

Corrente
Tributária
Impostos
Patrimônio e Renda
Renda e Proventos
Pessoas Físicas

3.2.2 Classificação da Receita por Fonte de Recursos
Destinar é determinar com antecipação, fixar previamente. A
metodologia de destinação da receita constitui instrumento que interliga todo o
processo orçamentário/financeiro, desde a previsão da receita até a execução da
despesa. Esse mecanismo possibilita a transparência no gasto público e o controle
das fontes de financiamento das despesas.
Ao fixar a despesa deve-se incluir, na classificação, a destinação de
Fonte de Recursos que irá financiá-la, juntamente com a Natureza de Despesa,
Programa de Trabalho e outras classificações. Tratamento correspondente é dado
às Receitas, cuja destinação é determinada pela combinação entre a fonte de
financiamento da mesma, estabelecendo-se a interligação entre receita e despesa.
Dessa forma, no momento do recolhimento/recebimento dos valores,
é feita a classificação por Natureza de Receita e Destinação de Recursos, sendo
possível determinarem a disponibilidade para alocação discricionária pelo gestor
público, e aquela reservada para finalidades específicas, conforme vinculações
estabelecidas.
Assim, o controle das disponibilidades financeiras por fonte de
recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento, até a execução,
incluindo ingresso, comprometimento e saída dos recursos financeiros.
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3.2.3 Classificação das Fontes por Grupo
Essa classificação procura identificar quais são os agentes arrecadadores, fiscalizadores e administradores da receita e qual o nível de vinculação das
mesmas. No Orçamento do Estado utilizam-se os seguintes grupos:
1 – Receitas Próprias: classificam-se, nesse grupo, as receitas cuja arrecadação tem origem no esforço próprio do Estado nas atividades de fornecimento de
bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio, bem como
o produto da aplicação financeira desses recursos (Portaria SOF nº. 10, de 22 de
agosto de 2002, art. 4º). Geralmente, são receitas geradas a partir de tributos de
competência do ente, como exemplo o ICMS, o IPVA, entre outros. Estas receitas
são destinadas para a conta única do Tesouro e disponibilizadas de acordo com as
necessidades de alocação de recursos nos programas de governo, respeitadas as
vinculações constitucionais e legais.
2 - Receitas Transferidas: São aquelas de competência de um ente, mas
repartido entre os demais entes, em razão de dispositivo constitucional e legal e de
transferências voluntárias de outro ente. Exemplo: Fundo de Participação dos
Estados (FPE), Convênios.
3 – Receitas de Operações de Crédito: são as receitas provenientes de colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos e financiamentos, obtidos junto a entidades estatais ou privadas.
Existem Receitas Próprias e Transferidas que são vinculadas, oriundas
de concessões, autorizações e permissões para uso de bens do Estado ou para
exercício de atividades de competência do Estado. São receitas que apresentam
destinação previamente estabelecida, em função da legislação (vinculadas a uma
finalidade específica).
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Receitas Vinculadas e seus Percentuais
RECEITA

PERCENTUAL

APLICAÇÃO

ICMS e IPI

25%

Transferências Constitucionais aos
Municípios (TCM) – Inciso IV art.
158, CF e § 3° do Inciso II do Art.
159, da CF.

IPVA

50%

Transferências Constitucionais aos
Municípios (TCM) – Inciso III art.
158 da CF.

CIDE – Contribuição de
Intervenção no Domínio
Econômico.

25%

Município - § 4° do Inciso III do art.
159 da CF

12%

Aplicação dos 75% após a
dedução das TCM, para a Saúde –
Emenda Constitucional Federal n°.
029/2000.

Receita Resultante de
Impostos Líquidos (Inclui
todos os Impostos, Multas,
Juros, Dívida Ativa e Impostos
Transferidos pela União).
Receita Resultante de
Impostos Líquidos (Inclui
todos os Impostos, Multas,
Juros, Dívida Ativa e Impostos
Transferidos pela União).

Receita Líquida Resultante de
Impostos (Inclui todos os
Impostos, Multas, Juros,
Dívida Ativa e Impostos
Transferidos pela União).

25%

25%

Aplicação dos 75% após a
dedução das TCM para
Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino – art. 212 da CF

Limite Orçamentário para os
órgãos dos Poderes Legislativo,
Judiciário, Ministério Público,
Órgãos Constitucionais
Independentes e Defensoria
Pública. Definido a cada LDO.
Utiliza-se a base da Educação e
Saúde.

IPI

ATÉ 10%

FDE – Lei n°. 5.674/10/91 alterada
pela n°. 7.242, de 2009.

FPE

ATÉ 10%

FDE – Lei n°. 5.674/10/91 alterada
pela n°. 7.242, de 2009.

Até 4%

Fundo de Desenvolvimento
Municipal – Lei n°. 6.623, de 2004.
Os recursos financeiros alocados
devem corresponder a pelos
menos 40% do total do FDE (IPI e
FPE)

FDE

Receita Corrente Líquida
(Resultado da dedução da
Receita Orçamentária ás
Operações de Crédito, TCM e
receitas vinculadas pela
Origem dos Recursos).

1%

Programação da FAPESPA (Lei
Complementar n°. 061 de 2007).
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PERCENTUAL

APLICAÇÃO

1%

Programa Federal de Formação
do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP) – Lei Complementar n°.
26/1975, Art. 3°.

Receita Orçamentária Líquida
(Receita total menos a Receita
Patrimonial, alienação de bens
e vinculadas e as de crédito).

Até 3%

Fundo de Desenvolvimento
Sustentável da Base Produtiva do
Estado do Pará - Banco do
Produtor -Lei n°. 6.345 de 2000.

Receita Orçamentária Líquida
(Somatório da Receita Própria
e Transferida deduzido o
percentual de 1% ao PASEP,
TCM, Educação, Poderes e
Outros Repasses Vinculados).

Até 2%

Fundo de Desenvolvimento Rural
– FDR (Lei n°. 6.181, de 1998).

Receita Orçamentária Líquida
(Receita total menos a Receita
Patrimonial, de alienação de
bens, inclusive aquelas com
determinação legal).

Até 0,5%

Receita Própria Arrecadada
pelo Estado, deduzido os
repasses para aos órgãos dos
Outros Poderes, MP e
Ministério de Contas.

Fundo de Aval Lei n. 6.293 de
2000.

3.3 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3.3.1 Estrutura da Programação Orçamentária da Despesa
Para compreender o orçamento requer que todos os atores envolvidos no processo de elaboração da proposta orçamentária tenham conhecimento da
estrutura e organização do orçamento, o qual é implementado por meio de um sistema de classificação estruturado com vista a atender às exigências de informação
demandadas por todos os interessados.
3.3.1.1 Componentes da Programação Qualitativa – Programa de Trabalho
O orçamento público, em sua estruturação atual, considera que as
programações orçamentárias estejam organizadas em Programas de Trabalho, e
que esses possuam programação física e financeira.
O Programa de Trabalho, que define qualitativamente a programação
orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas
que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto
dos seguintes blocos de informação: Classificação por Esfera, Classificação Institucional, Classificação Funcional e Estrutura Programática, conforme detalhado a seguir: BOCO.
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PERGUNTA RESPONDIDA

Classificação por Esfera

Esfera Orçamentária

Em qual Orçamento?

Classificação Institucional

Órgão
Unidade Orçamentária

Quem faz?

Classificação Funcional

Função
Subfunção

Em que área da ação governamental a despesa será
realizada?

Estrutura Programática

Programa

O que fazer?

Informações Principais do Programa

- Objetivo
- Problema a resolver
- Público Alvo
- Indicadores

Para que é feito?
Por que é feito?
Para quem é feito?
Quais as medidas?

Informações Principais da
Ação

Ação
- Descrição
- Finalidade
- Forma de Implementação
- Produto
- Meta Física

Como fazer?
O que é feito?
Para que é
feito?
Como é feito?
Qual o resultado?
Quanto se pretende desenvolver?
Onde é feito?

- Ação Detalhada

S DA EST
3.3.1.1.1 Classificação Institucional
A classificação institucional do Estado reflete a estrutura organizacional e administrativa governamental e está estruturada em dois níveis hierárquicos:
órgão e unidade orçamentária.
As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de programação em seu menor nível são consignadas às unidades orçamentárias, que são as
estruturas administrativas responsáveis pelas dotações orçamentárias e pela realização das ações. O Órgão é o agrupamento das unidades orçamentárias.
O código da classificação institucional compõe-se de cinco dígitos,
sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à unidade
orçamentária.
Um órgão ou uma unidade orçamentária não corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os “órgãos”, “Encargos Gerais do Estado” e “Reserva de Contingência”.
A classificação institucional por área de atuação e poder, está detalhada no Quadro a seguir:
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Classificação Institucional
CÓDIGO
ÓRGÃO
UNID. ORÇ.
01
02
03
04
05
06
07

01101
02101
03101
04101
05101
06201
07101

08
09
11
11
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33

08101
09101
11105
11106
11108
12101
13101
13102
14101
15101
16101
17101
17102
18101
19101
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113
20114
20115
20116
20117
20118
20119
20120
21101
22101
23101
24101
25101
25102
26101
27101
28101
29101
30101
31101
31102
32101
33101

DESCRIÇÃO
Assembleia Legislativa do Estado
Tribunal de Contas do Estado
Tribunal de Contas dos Municípios
Tribunal de Justiça do Estado
Justiça Militar do Estado
Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado
Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e
Metropolitano
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
Núcleo Administrativo e Financeiro
Gabinete do Governador - Casa Civil
Gabinete do Governador - Casa Militar
Auditoria Geral do Estado
Ministério Público
Secretaria de Estado de Administração
Encargos Gerais Sob Supervisão da SEAD
Secretaria de Estado de Agricultura
Secretaria de Estado de Cultura
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria de Estado da Fazenda
Encargos Gerais Sob Supervisão da SEFA
Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Regional de Proteção Social – Marabá
Regional de Proteção Social – Santarém
Regional de Proteção Social - Castanhal
Regional de Proteção Social – Belém
Regional de Proteção Social - Conceição do Araguaia
Regional de Proteção Social - Santa Izabel do Pará
Regional de Proteção Social - Capanema
Regional de Proteção Social - Altamira
Regional de Proteção Social - Barcarena
Regional de Proteção Social – Breves
Regional de Proteção Social – Cametá
Regional de Proteção Social - Região das Ilhas
Regional de Proteção Social - São Miguel do Guamá
Hospital Abelardo Santos
Hospital Regional de Cametá
Hospital Regional de Conceição do Araguaia
Hospital Regional de Salinópolis
Hospital Regional de Tucuruí
Laboratório Central
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Secretaria de Estado de Obras Públicas
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração
Procuradoria Geral do Estado
Encargos Gerais Sob Supervisão da Procuradoria Geral do Estado
Polícia Militar do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural
Secretaria de Estado de Transporte
Defensoria Pública
Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Encargos Gerais Sob Supervisão do Corpo de Bombeiros Militar
Gabinete do Vice Governador
Consultoria Geral do Estado
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ÓRGÃO
UNID. ORÇ.
34
34101
35
35201
37
37101
38
38101
40
40101
42
42101
43
43101
44
44101
46
46202
47
47201
48
48101
49
49201
50
50201
51
51201
52
52201
53
53201
54
54201
55
55201
56
56201
57
57201
58
58201
59
59201
60
60201
61
61201
62
62201
63
63201
64
64201
65
65201
66
66201
67
67201
68
68201
69
69101
70
70201
71
71201
72
72201
73
73201
74
74201
75
75101
77
77101
78
78201
79
79201
80
80201
82
82201
83
83201
84
84201
84
84202
84
84203
85
85201
86
86201
87
87101
88
88101
89
89101
90
90101
91
91102
92
92201
93
93201
95
95101
99
99101
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DESCRIÇÃO
Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
Ação Social Integrada ao Palácio do Governo
Ministério Público de Contas do Estado do Pará
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios
Polícia Civil do Estado do Pará
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social
Secretaria de Estado de Assistência Social
Fundo de Investimento de Segurança Pública
Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves
Fundação Carlos Gomes
Secretaria de Estado de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fundação Curro Velho
Loteria do Estado do Pará
Banco do Estado do Pará
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
Imprensa Oficial do Estado
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará
Processamento de Dados do Estado do Pará
Instituto de Terras do Pará
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
Centrais de Abastecimento do Pará S/A
Instituto de Metrologia do Pará
Instituto de Desenvolvimento, Social e Ambiental do Pará
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará
Companhia de Saneamento do Pará
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
Fundação Paraense de Radiodifusão
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
Companhia de Habitação do Estado do Pará
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
Secretaria de Estado de Turismo
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará
Hospital Ophir Loyola
Junta Comercial do Estado do Pará
Companhia Paraense de Turismo
Universidade do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura
Secretaria de Estado de Comunicação
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Pará
Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará
Instituto de Arte do Pará
Escola de Governo do Estado do Pará
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
Fundo Previdenciário do Estado do Pará
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará
Fundo Estadual de Assistência Social
Fundo de Saúde da Polícia Militar
Fundo de Assistência Social da Polícia Militar
Fundo Estadual de Saúde
Companhia Administradora da ZPE de Santarém
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
Companhia de Gás do Pará
Núcleo Gerenciamento Transporte Metropolitano
Reserva de Contingência
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O Quadro a seguir, detalha as Unidades Orçamentárias por Poder, o
Ministério

Público,

a

Defensoria

Pública

e

os

Órgãos

Constitucionais

Independentes. No caso do Poder Executivo os órgãos estão divididos pelas 7
(sete) Áreas de Atuação de Governo (Proteção e Promoção Social, Segurança e
Defesa Social, Desenvolvimento Econômico e Incentivo a Produção, Infraestrutura
e Logística Sustentável, Gestão e Governo).
Vinculação Institucional por Poder, Área de Atuação e Órgão
Código

1
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113
20114
20115
20116
20117
20118
20119
20120
18101
23101
43101
59201
61201
62201
64201
68201
71201
87101
90101

2
08101
15101
16101
46202
47201
49201
74201

Órgão

Sigla

Poder Executivo
Proteção e Desenvolvimento Social
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Regional de Proteção Social - Marabá
Regional de Proteção Social – Santarém
Regional de Proteção Social - Castanhal
Regional de Proteção Social - Belém
Regional de Proteção Social - Conceição do Araguaia
Regional de Proteção Social - Santa Izabel do Pará
Regional de Proteção Social – Capanema
Regional de Proteção Social – Altamira
Regional de Proteção Social – Barcarena
Regional de Proteção Social – Breves
Regional de Proteção Social – Cametá
Regional de Proteção Social – Região das Ilhas
Regional de Proteção Social – São Miguel do Guamá
Hospital Abelardo Santos
Hospital Regional de Cametá
Hospital Regional de Conceição do Araguaia
Hospital Regional de Salinópolis
Hospital Regional de Tucuruí
Laboratório Central
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda
Secretaria de Estado de Assistência Social
Instituto de Metrologia do Pará
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
Hospital Ophir Loyola
Fundo Estadual de Assistência Social
Fundo Estadual de Saúde

SESPA
RPS – Marabá
RPS – Santarém
RPS – Castanhal
RPS – Belém
RPS - C. Araguaia
RPS - Santa Izabel
RPS – Capanema
RPS – Altamira
RPS – Barcarena
RPS – Breves
RPS – Cametá
RPS - R. das Ilhas
RPS – S.M. do Guamá
H. A. Santos
H. R. Cametá
H. R. C. do Araguaia
H.R. de Salinópolis
H. R. de Tucuruí
LACEN
SEJUDH
SETER
SEAS
IMEP
F. STA Casa
HEMOPA
FHCGV
FASEPA
HOL
FEAS
FES

Promoção Social
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
Secretaria de Estado de Cultura
Secretaria de Estado de Educação
Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves
Fundação Carlos Gomes
Fundação Curro Velho
Universidade do Estado do Pará

SEEL
SECULT
SEDUC
FCPTN
FCG
FCV
UEPA

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2
Código
82201

3
21101
26101
31101
31102
40101
44101
52201
66201
85201
88101
89101

4
14101
24101
28101
34101
57201
69101
70201
72201
73201
75101
92201

5
07101
22101
27101
29101
42101
48101
56201
63201
67201
78201
79201
80201
86201
93201
95101

6
13101
13102
17101
17102
19101
32101

Órgão
Instituto de Arte do Pará

Sigla
IAP

Segurança e Defesa Social
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Polícia Militar do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Encargos Gerais Sob a Supervisão do Corpo de Bombeiros Militar
Polícia Civil do Estado do Pará
Fundo de Investimento de Segurança Pública
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
Centro de Perícias Científicas
Fundo de Saúde da Polícia Militar
Fundo de Assistência Social da Polícia Militar

SEGUP
PMPA
CBM
Encargos CBM
Polícia Civil
FISP
SUSIPE
DETRAN
CPC
FUNSAU
FASSM

Desenvolvimento Econômico e Incentivo a Produção
Secretaria de Estado de Agricultura
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração
Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural
Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
Empresa de Assistência Téc. e Extensão Rural do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Turismo
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará
Junta Comercial do Estado do Pará
Companhia Paraense de Turismo
Secretaria de Estado de Pesca e Aqüicultura
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará

SAGRI
SEICOM
GNPR
FDE
EMATER
SETUR
CDI
JUCEPA
PARATUR
SEPAQ
ADEPARÁ

Infraestrutura e Logística para o Desenvovimento
Sustentável
Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento
Urbano e Metropolitano
Secretaria de Estado de Obras Públicas
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Transportes
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social
Secretaria de Estado de Ciência,Tecnologia e Inovação
Instituto de Terras do Pará
Companhia de Saneamento do Pará
Companhia de Habitação do Estado do Pará
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Pará
Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará
Companhia de Gás do Pará
Núcleo Gerenciamento Transporte Metropolitano

SEDURB
SEOP
SEMA
SETRAN
FEHIS
SECTI
ITERPA
COSANPA
COHAB
FAPESPA
IDEFLOR
ARCON
CPH
GASPARÁ
NGTM

Gestão
Secretaria de Estado de Administração
Encargos Gerais Sob a Supervisão da SEAD
Secretaria de Estado da Fazenda
Encargos Gerais Sob a Supervisão da SEFA
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
Gabinete do Vice-Governador

SEAD
Encargos SEAD
SEFA
Encargos SEFA
SEPOF
Vice – Governadoria
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50201
51201
53201
54201
55201
60201
83201
84201
84202
84203
99101

7
09101
11105
11106
11108
25101
25102
33101
35201
65201
77101

8
01101
02101
03101
06201

9
04101
05101

10
12101

11
30101

12
37101
38101

Órgão
Loteria do Estado do Pará
Banco do Estado do Pará
Imprensa Oficial do Estado
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado Pará
Processamento de Dados do Estado do Pará
Instituto de Desenvolvimento, Social e Ambiental do Pará
Escola de Governo do Estado do Pará
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
Fundo Previdenciário do Estado do Pará
Reserva de Contingência

Sigla
LOTERPA
BANPARÁ
IOE
IPASEP
PRODEPA
IDESP
EGPA
IGEPREV
FINANPREV
FUNPREV
RESERVA

Governo
Núcleo Administrativo e Financeiro
NAF
Gabinete do Governador – Casa Civil
G. G. - Casa Civil
Gabinete do Governador – Casa Militar
G.G. - Casa Militar
Auditoria Geral do Estado
AGE
Procuradoria Geral do Estado
PGE
Encargos Gerais Sob a Supervisão da Procuradoria Geral do Estado Encargos PGE
Consultoria Geral do Estado
CGE
Ação Social Integrada ao Palácio do Governo
ASPAG
Fundação Paraense de Radiodifusão
FUNTELPA
Secretaria de Estado de Comunicação
SECOM

Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado
Tribunal de Contas do Estado
Tribunal de Contas dos Municípios
Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado

ALE
TCE
TCM
IPALEP

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado
Justiça Militar do Estado

TJE
JME

Ministério Público
Ministério Público

MP

Defensoria Pública
Defensoria Pública

Defensoria

Órgãos Constitucionais Independentes
Ministério Público de Contas do Estado do Pará
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios

MP/TCE
MP/TCM
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3.3.1.1.2 Classificação Funcional da Despesa
A classificação funcional, por funções e subfunções, busca responder
basicamente à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será
realizada.
Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a
subfunção às quais se vinculam. A atual classificação funcional foi instituída pela
Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão,
e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como
agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas três esferas de
Governo.
Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor públi co.
•

Função
A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os

dois primeiros referem-se à função, que pode ser traduzida como 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 os respectivos Órgãos.
A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo
produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins,
representando, portanto, uma agregação neutra. Neste caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo "Operações Especiais" que correspondem aos códigos abaixo relacionados e que constarão apenas do orçamento, não integrando o
PPA.
CÓDIGO TIPO

DIGO
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Código
9001
9002
9003
9004
9006
9007
9010
9023

34

Título
Transferência a Companhia de Saneamento do Pará
Encargos com Débito com a Previdência
Transferências Financeiras aos Municípios
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização e Encargos de Financiamento
Encargos com Débitos Precatórios
Ressarcimento a Instituições
•

Subfunção
A subfunção, indicada pelos três últimos dígitos da classifi-

cação funcional, 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 está relacionado na Portaria nº. 42, de 1999. As ações
devem estar sempre conectadas às subfunções que representam sua área específica. Existe também a possibilidade de matricialidade na conexão entre função e
subfunção, ou seja, combinar qualquer função com qualquer subfunção, mas não
na relação entre ação e subfunção.
Deve-se adotar como função aquela que é típica ou
principal do órgão. Assim, a programação de um órgão, via de regra, é classificada em uma única função, ao passo que a subfunção é escolhida de acordo com a
especificidade de cada ação. A exceção à matricialidade encontra-se na função 28
– Encargos Especiais e suas subfunções típicas que só podem ser utilizadas conjugadas. Segue o quadro da classificação funcional, portaria nº. 42/1999.
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Classificação Funcional

FUNÇÕES
01 -

Legislativa

02 -

Judiciária

03 -

Essencial à Justiça

04 -

Administração

05 -

Defesa Nacional

06 -

Segurança Pública

07 -

Relações Exteriores

08 -

Assistência Social

09 -

Previdência Social

10 -

Saúde

11 -

Trabalho

SUBFUNÇÕES
031 032 061 062 091 092 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 151 152 153 181 182 183 211 212 241 242 243 244 271 272 273 274 301 302 303 304 305 306 331 332 333 –
334 -

Ação Legislativa
Controle Externo
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo
Judiciário
Defesa da Ordem Jurídica
Representação Judicial e Extrajudicial
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informatização
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Administração de Concessões
Comunicação Social
Defesa Aérea
Defesa Naval
Defesa Terrestre
Policiamento
Defesa Civil
Informação e Inteligência
Relações Diplomáticas
Cooperação Internacional
Assistência ao Idoso
Assistência ao Portador de Deficiência
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
Previdência Básica
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Complementar
Previdência Especial
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho
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FUNÇÕES

SUBFUNÇÕES

12 -

Educação

13 -

Cultura

361 362 363 364 365 366 367 391 -

14 -

Direitos da Cidadania

15 -

Urbanismo

16 -

Habitação

17 -

Saneamento

18 -

Gestão Ambiental

19 -

Ciência e Tecnologia

20 -

Agricultura

21 -

Organização Agrária

22 -

Indústria

23 -

Comércio e Serviços
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Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Profissional
Ensino Superior
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico
392 - Difusão Cultural
421 - Custódia e Reintegração Social
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
423 - Assistência aos Povos Indígenas
451 - Infra-Estrutura Urbana
452 - Serviços Urbanos
453 - Transportes Coletivos Urbanos
481 - Habitação Rural
482 - Habitação Urbana
511 - Saneamento Básico Rural
512 - Saneamento Básico Urbano
541 - Preservação e Conservação Ambiental
542 - Controle Ambiental
543
Recuperação de Áreas Degradadas
-544 - Recursos Hídricos
545 - Meteorologia
571 - Desenvolvimento Científico
572 - Desenvolvimento Tecnológico e
Engenharia
573 - Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico
601 - Promoção da Produção Vegetal
602 - Promoção da Produção Animal
603 - Defesa Sanitária Vegetal
604 - Defesa Sanitária Animal
605 - Abastecimento
606
Extensão Rural
-607 - Irrigação
631
Reforma Agrária
-632 - Colonização
661 - Promoção Industrial
662 - Produção Industrial
663 - Mineração
664 - Propriedade Industrial
665 - Normalização e Qualidade
691 - Promoção Comercial
692 - Comercialização
693 - Comércio Exterior
694 - Serviços Financeiros
695 - Turismo
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FUNÇÕES
24 -

Comunicações

25 -

Energia

26 -

Transporte

27 -

Desporto e Lazer

28 -

Encargos Especiais

99 -

Reserva de Contingência
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SUBFUNÇÕES
721 722 751 752 753 754 781 782 783 784 785 811 812 813 841 842 843 844 845 846 999 -

Comunicações Postais
Telecomunicações
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Petróleo
Álcool
Transporte Aéreo
Transporte Rodoviário
Transporte Ferroviário
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
Desporto de Rendimento
Desporto Comunitário
Lazer
Refinanciamento da Dívida Interna
Refinanciamento da Dívida Externa
Serviço da Dívida Interna
Serviço da Dívida Externa
Transferências
Outros Encargos Especiais
Reserva de Contingência

3.3.1.1.3 Estrutura Programática
3.3.1.1.3.1 Programa
Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados
para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano Plurianual (PPA), que é de quatro anos. 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 com vista à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.
Desse modo, o programa é o módulo de interligação, integrador entre
o plano e o orçamento. Em termos de estruturação, na concepção inicial da reforma orçamentária de 2000, o plano termina no programa e o orçamento começa no
programa, o que confere a esses instrumentos uma integração desde a origem.
O programa, como módulo integrador, e as ações, como instrumentos
de realização dos programas. A organização das ações do Governo sob a forma de
programas visa proporcionar maior racionalidade e eficiência na administração pú-
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blica e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade,
bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos.
Esquematicamente, segue a integração do Plano com o Orçamento.

Como ocorre a Integração do PPA com a LOA
Exemplo

Programa PPA

LOA
Função

CAMINHOS PARA O
DESENVOILVIMENTO

26

EDUCAÇÃO PÚBLICA
DE QUALIDADE

12 - Educação

-

Transporte

Sub Função

–

Proj ./Ativ

.-

AÇÃO PPA

Rodoviário

1. Modernização de
Laboratório de Concreto,
Solos e Asfaltos

363 - Ensino
Profissional

2. Educação Profissional

782

Transporte

Elementos constitutivos do programa:
a) Órgão responsável
Órgão responsável pelo gerenciamento do programa, mesmo quando
o programa for integrado por ações desenvolvidas por mais de um órgão (programa
multissetorial).
b) Unidade responsável
Unidade administrativa responsável pelo gerenciamento do programa,
mesmo quando o programa for integrado por ações desenvolvidas por mais de uma
unidade.
c) Denominação
Expressa os propósitos do programa em uma palavra ou frase síntese
de fácil compreensão pela sociedade. Não há restrição quanto ao uso de nomes de
fantasia. Por exemplo: "Doar é Vida"; "Caminhos para o Desenvolvimento”; "Educação na Saúde".
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d) Problema TEÚDO
É uma situação indesejável declarada por uma autoridade como evitável ou uma necessidade não atendida, identificada na sociedade. Deve ser formulado como condição negativa, evitando-se enunciar a ausência de alguma solução
específica.
e) Objetivo do programa
O objetivo expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a
transformação da situação a qual o programa se propõe modificar. Deve ser ex presso de modo conciso, evitando a generalidade, dando a idéia do que se pretende de forma clara, categórica e determinante.
Exemplo: Programa: Educação Pública de Qualidade.
Objetivo: Promover educação de qualidade para todos.
f) Público alvo
Especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual (is) o programa
se destina e que se beneficia(m) direta e legitimamente com sua execução. São os
grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos diretamente pelos resultados do programa. A definição do público alvo é importante
para identificar e focar as ações que devem compor o programa.
Exemplo: Programa: Educação Pública de Qualidade.
Público Alvo: Alunos e profissionais da educação.
g) Justificativa
A justificativa para a criação do programa deve abordar o diagnóstico
e as causas da situação problema para a qual o programa foi proposto; alertar
quanto às conseqüências da não implementação do programa; e informar a existência de condicionantes favoráveis ou desfavoráveis ao programa. Além disso,
para programas novos, é necessário estimar a despesa prevista para o período do
Plano e a origem dos recursos que irão custear o programa.
h) Objetivo setorial associado
Especifica o principal objetivo setorial para o qual o programa contribui.
j) Tipos de programa
Os Programas são classificados em três tipos:
- Programa Finalístico: dos quais resultam bens ou serviços ofertados
diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração;
- Programa de Apoio às Políticas Públicas e de Serviços ao Estado:
são programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à formu-
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lação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativas.
- Programa de Manutenção da Gestão – engloba ações de natureza
tipicamente administrativas, as quais, embora contribuam para a consecução dos
objetivos dos Programas finalísticos e demais Programas, não têm, ainda, suas
despesas passíveis de apropriação. Cada unidade orçamentária deverá ter apenas
um Programa de Manutenção da Gestão. Esse tipo de Programa não tem produto
e as ações são padronizadas.
k) Horizonte temporal
Estabelece o período de vigência do programa, podendo ser contínuo
ou temporário. Um programa pode ser de natureza contínua mesmo que parte de
suas ações seja de natureza temporária. No caso de programa temporário, serão
informados o mês e ano de início e de término previstos, e o seu valor global estimado. O término previsto a ser considerado é o do programa, ainda que se situe
aquém ou além do período de vigência do PPA.
l) Estratégia de implementação do Programa
Indica como serão conduzidas as ações, quais os instrumentos disponíveis ou a serem constituídos, e a forma de execução (direta, descentralizada para
Estados, Distrito Federal e Municípios e transferências) para atingir os resultados
pretendidos pelo programa. Deve-se considerar, também, na descrição da estratégia de implementação, aspectos como critérios de elegibilidade para acesso aos
bens e serviços ofertados pelo programa, responsabilidades no gerenciamento e
na execução das ações (Órgãos e Unidades Administrativas). A forma de implementação das ações, explicitando os agentes e parceiros (federal, estadual, municipal e privado) envolvidos, e a contribuição de cada um para o sucesso do progra ma; e os mecanismos (sistemas) utilizados no monitoramento da execução das
ações do programa.
n) Indicador
Instrumento capaz de medir o desempenho do programa. Deve ser
passível de aferição, coerente com o objetivo estabelecido, sensível à contribuição
das principais ações e apurável em tempo oportuno. O indicador permite, conforme
o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução
do programa.
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Para cada programa finalístico é obrigatório haver ao menos um indicador. Para os programas de apoio às políticas e de serviços ao Estado à presença
de indicadores é facultativa.
Código e Descrição dos Programas do PPA 2012-2015
CÓDIGO
0000
1332
1361
1311
1351
1334
1360
1350
1373
1379
1323
1354
1122
1303
1299
1357
1306
1313
1370
1375
1376
1386
1205
1221
1349
1335
1310
1367
1380
1329
1368
1338
1359
1346
1336
1383
1365
1317
1326
1320
1188
1362
1344
1371

DESCRIÇÃO
Encargos Especiais
Acesso ao Sistema de Justiça
Artesanato Paraense
Atenção Primária de Saúde
Atendimento Socioeducativo
Atuação Institucional
Bolsa Trabalho
Caminhos para o Desenvolvimento
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável
Combate as Drogas
Comunicação do Poder Legislativo
Comunicação Governamental
Controle Externo
Controle Externo Municipal
Cuidar para Viver
Defesa da Sociedade
Defesa dos Direitos do Estado
Desenvolvimento Portuário e Hidroviário
Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária
Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqüicultura
Disseminação de Ciência, Tecnologia e Inovação
Dívida Pública
Doar é Vida
Educação na Saúde
Educação Pública de Qualidade
Eficiência Operacional
Energia no Pará
Esporte e Lazer: Um Caminho para a Inclusão Social
Floresta Sustentável
Fortalecimento e Modernização do Sistema de Controle Interno
Geração de Trabalho, Emprego e Renda
Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ
Gestão Ambiental e Territorial
Gestão de Obras Públicas
Gestão de Pessoas
Gestão do Planejamento e de Informações Estaduais
Gestão Fazendária
Gestão Governamental
Gestão Integrada do Conhecimento
Habitar para Viver Melhor
Hemovida
Igualdade Étnico Racial e Social
Inclusão Social para o Desenvolvimento – NAVEGAPARÁ
Inclusão Socioprodutiva
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CÓDIGO
1337
1314
1241
1297
1312
1348
1374
1324
1381
1366
1352
1316
1343
1347
1358
1363
1305
1356
1322
1339
1340
1325
1372
1341
1342
1369
1378
1318
1377
1385
1353
1328
1330
1382
1345
1201
1331
1300
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DESCRIÇÃO
Infraestrutura e Tecnologia da Informação
Integração Metropolitana
Legitimação da Aplicação de Recursos Públicos
Manutenção da Gestão
Média e Alta Complexidade
Modernização da Agricultura Familiar
Modernização da Gestão do Estado
Modernização da Governança e Gestão da ALEPA
Municípios Verdes
Nossa Arte, Nossa Cultura
O Pará Que Lê
Pacto pela Liberdade
Pacto pelos Direitos Humanos
Pará Competitivo
Programa de Redução da Pobreza e Gestão dos Recursos Naturais do
Estado do Pará
Promoção e Defesa de Direitos
Pró Paz – Por Uma Cultura de Paz
Proteção Social no Suas
Qualidade no Processo Legislativo
Responsabilidade Social
Revitalização, Preservação da Memória e Identidade Cultural
Saneamento é Vida
Segurança Alimentar e Nutricional
Segurança no Trânsito
Segurança pela Paz
Seguridade Social do Servidor Público Estadual
Sistema Paraense de Inovação
Social Comunitário
Tecnologia da Informação e Comunicação
Território de Integração Regional
Transparência e Controle Social
Turismo na Amazônia
Universidade Pública para o Desenvolvimento do Estado
Valorização da Sociobiodiversidade
Valorização do Servidor da Educação
Valorização do Servidor Público
Valorização dos Servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública
Vigilância em Saúde
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3.3.1.1.3.2 Ação
As ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, etc., e os financiamentos.
As ações, conforme suas características, podem ser classificadas
como atividades, projetos ou operações especiais.
a) Atividade
É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. Exemplo: “Implementação do Ensino Fundamental”.
b) Projeto
É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da
ação de Governo. Exemplo: “Implantação de Campi Universitários”.
c) Operação Especial
Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não
gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
No Cadastro de Programas e Ações, por meio do Sistema de Orçamento, são registrados os demais atributos das ações:
d) Título
Forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e será apresentada no PPA, LDO’s e LOA’s. Expressa, em linguagem clara, o objeto da ação.
e) Finalidade
Expressa o objetivo a ser alcançado pela ação, ou seja, o porquê do
desenvolvimento dessa ação.
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f) Produto
Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público alvo ou o
investimento para a produção deste bem ou serviço. Cada ação deve ter um único
produto. Em situações especiais, expressa a quantidade de beneficiários atendidos
pela ação. Exemplos: "Servidor treinado" e "Estrada construída".
g) Unidade de medida
Padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou serviço.
h) Tipo de ação
Informa se a ação é Orçamentária, ou seja, demanda recursos orçamentários, ou se é não Orçamentária, ou seja, não demanda recursos orçamentários do ente.
i) Forma de implementação
Indica a forma de implementação da ação, descrevendo todas as etapas do processo até a entrega do produto, inclusive as desenvolvidas por parcei ros. Deve ser classificada segundo os conceitos abaixo:
- Direta: Ação executada diretamente ou sob contratação pela unidade responsável, sem que ocorra transferência de recursos financeiros para outro
ente da Federação (Municípios).
- Descentralizada: Atividades ou projetos, na área de competência
do Estado, executados por outro ente da Federação (Município), com recursos repassados pelo Estado.
- Transferência, que se subdivide em:
Obrigatória: Operação especial que transfere recursos, por determinação constitucional ou legal, aos Municípios, como, por exemplo, a ação
"Transferência da cota parte do IPVA”;
Outras: Operação especial que transfere recursos a entidades
privadas sem fins lucrativos, organizações não governamentais e outras instituições.
Nota: Conforme § 3º do art. 20 do LDO 2012, a destinação de recursos a Municípios e consórcios públicos para a realização de ações cuja competência seja exclusiva da concedente, que tenham sido delegadas aos referidos entes da Federação
com ônus para o Estado, da qual resulte contraprestação na forma de bem ou direito que se incorpore ao patrimônio da concedente não se considera como transferência voluntária.
j) Ação Detalhada
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Expressa o detalhamento da ação como será executada. As atividades, projetos e operações especiais serão detalhados e especificados sua localização física da ação, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade da
ação, do produto e das metas estabelecidas.
A adequada localização do gasto permite maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas públicas adotadas, além de evidenciar
a focalização, os custos e os impactos da ação governamental.
A localização do gasto poderá ser de abrangência municipal, por Região de Integração. Na especificação da localização do gasto não pode ter mais de
uma localidade, área geográfica ou beneficiária, se determinados.
Regiões de Integração e Municípios do Estado do Pará

Região Araguaia

Região Baixo Amazonas

005. Água Azul do Norte
017. Bannach
039. Conceição do Araguaia
041. Cumaru do Norte
049. Floresta do Araguaia
085. Ourilândia do Norte
090. Pau D'Arco
100. Redenção
101. Rio Maria
110. Santa Maria das Barreiras
112. Santana do Araguaia
119. São Felix do Xingu
143. Sapucaia
135. Tucumã
142. Xinguara

006. Alenquer
007. Almerim
020. Belterra
045. Curuá
048. Faro
062. Juruti
074. Monte Alegre
081. Óbidos
083. Oriximiná
097. Prainha
113. Santarém
131. Terra Santa
144. Mojuí dos Campos

Região Guamá

Região Carajás

036. Castanhal
038. Colares
044. Curuçá
053. Igarapé-Açu
055. Inhangapi
065. Magalhães Barata
067. Maracanã
068. Marapanim
115. Santo Antônio do Tauá
111. Santa Maria do Pará
116. São Caetano de Odivelas
118. São Domingos do Capim
120. São Francisco do Pará
122. São João da Ponta

022. Bom Jesus do Tocantins
026. Brejo Grande do Araguaia
033. Canaã dos Carajás
042. Curionópolis
047. Eldorado dos Carajás
066. Marabá
087. Palestina do Pará
089. Parauapebas
092. Piçarra
117. São Domingos do Araguaia
121. São Geraldo do Araguaia
124. São João do Araguaia
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125. São Miguel do Guamá
130. Terra Alta
139. Vigia
Região Lago Tucuruí

Região Marajó

027. Breu Branco
051. Goianésia do Pará
059. Itupiranga
061. Jacundá
077. Nova Ipixuna
080. Novo Repartimento
136. Tucuruí

004. Afuá
009. Anajás
015. Bagre
028. Breves
030. Cachoeira do Arari
037. Chaves
043. Curralinho
052. Gurupá
071. Melgaço
075. Muaná
094. Ponta de Pedras
095. Portel
105. Salvaterra
107. Santa Cruz do Arari
126. São Sebastião da Boa Vista
128. Soure

Região Metropolitana

Região Rio Caeté

010. Ananindeua
019. Belém
021. Benevides
069. Marituba
106. Santa Bárbara do Pará
108. Santa Izabel do Pará

012. Augusto Correa
023. Bonito
024. Bragança
031. Cachoeira do Piriá
034. Capanema
078. Nova Timboteua
091. Peixe-Boi
098. Primavera
099. Quatipuru
104. Salinópolis
109. Santa Luzia do Pará
114. Santarém Novo
123. São João de Pirabas
133. Tracuateua
141. Viseu

Região Rio Capim

Região Tapajós

002. Abel Figueiredo
013. Aurora do Pará
029. Bujaru
035. Capitão Poço
040. Concórdia do Pará
046. Dom Eliseu
050. Garrafão do Norte
056. Ipixuna do Pará
057. Irituia

014. Aveiro
058. Itaituba
060. Jacareacanga
079. Novo Progresso
103. Rurópolis
134. Trairão

46

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

064. Mãe do Rio
076. Nova Esperança do Piriá
084. Ourém
088. Paragominas
102. Rondon do Pará
132. Tomé-Açu
137. Ulianópolis
Região Tocantins

Região Xingu

001. Abaetetuba
003. Acará
016. Baião
018. Barcarena
032. Cametá
054. Igarapé-Miri
063. Limoeiro do Ajuru
072. Mocajuba
073. Moju
082. Oeiras do Pará
129. Tailândia

008. Altamira
011. Anapu
025. Brasil Novo
070. Medicilândia
086. Pacajá
093. Placas
096. Porto de Moz
127. Senador José Porfírio
138. Uruará
140. Vitória do Xingu
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3.3.1.2 Estrutura Completa da Programação Orçamentária
A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é Fiscal (F), da
Seguridade Social (S) ou de Investimento das Empresas Estatais (I), conforme disposto no § 5º
do art. 165 da Constituição:
• Orçamento Fiscal: referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Po der Público;
• Orçamento de Investimento: orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
• Orçamento da Seguridade Social: abrange todas as entidades e órgãos a
ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos
e mantidos pelo Poder Público.
O § 2º do art. 195 da Constituição estabelece que a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na
lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
Na base do Sistema de Orçamento o campo destinado à esfera orçamentária é
composto de dois dígitos e será associado à ação orçamentária, com os seguintes códigos:
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Estrutura da Programação Orçamentária da Despesa
99. 99. 99999. 99.999. xxxx. 9999. 9. 999. 9999
Esfera orçamentária
Órgão
Unidade orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação
IDUSO
Fonte
Natureza (categoria
econômica/grupo de
despesa/modalidade de
aplicação
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EXEMPLO: Estrutura Completa da Programação Orçamentária

10. 16. 16101. 12. 363. 1349. 4969. 0. 101. 4490

Esfera: Orçamento Fiscal
Órgão: Secretaria de
Educação
UO: Secretaria de
Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino
Profissional
Programa: Educação
Pública de Qualidade
Ação: Educação
Profissional
IDUSO: Recursos não
Destinados à contrapartida
Fonte: Recursos Ordinários
Natureza: Despesa de Capital/
Investimentos/Aplicação Direta
DA ETRUTURA PERGUNTA RESPONDIDA
3.3.1.3. Componentes da Programação Quantitativa
3.3.1.3.1 Programação Física – Meta Física
A programação física define quanto se pretende desenvolver do produto. Em outras
palavras a Meta Física é a quantidade de produto a ser ofertado por ação, de forma regionaliza da, num determinado período e instituída para cada ano. As metas físicas são agregadas segun do os respectivos projetos, atividades ou operações especiais.
Vale ressaltar que, o critério para regionalização de metas é o da localização dos
beneficiados pela ação.
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Exemplo: No caso da vacinação de crianças, a meta será regionalizada pela quan tidade de crianças a serem vacinadas ou de vacinas empregadas em cada município, ainda que,
a campanha seja de âmbito nacional e a despesa paga de forma centralizada. O mesmo ocorre
com a distribuição de livros didáticos.
ITEM
ITEM DA ESTRUTURA
Meta física

PERGUNTA RESPONDIDA
Quanto se pretende desenvolver?

3.3.1.3.2 Programação Financeira
A programação financeira define o que adquirir, com quais recursos, conforme
apresentado no quadro a seguir:
ITEM DA ESTRUTURA
Natureza da Despesa

PERGUNTA RESPONDIDA
Quais insumos que se pretende utilizar ou adquirir?

Categoria Econômica
da Despesa

Qual o efeito econômico da realização da despesa?

Grupo de Natureza de
Despesa

Em qual classe de gasto será realizada a despesa?

Modalidade de Aplicação

Qual a estratégia para realização da despesa?

Elemento de Despesa

Quais insumos que se pretende utilizar ou adquirir?

Identificador de Uso

Os recursos utilizados são contrapartida?

Fonte de Recursos
De onde virão os recursos para realizar a despesa?
Identificador de Opera- A que operação de crédito ou doação os recursos se
ção de Crédito
relacionam?
Dotação
Justificativa

Quanto custa?
Qual é a memória de cálculo utilizada?

3.3.1.3.3.1 Natureza de Despesa
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A classificação da despesa por categoria econômica e elementos corresponde aos
arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320, de 1964. Assim os itens da discriminação da despesa menciona dos no art. 13 serão identificados por números de código decimal, na forma do Anexo IV dessa
Lei, atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial nº. 163, de 2001.
O conjunto de informações que formam o código é conhecido como classificação
por natureza de despesa e informa a categoria econômica, o grupo a que pertence a modalidade de aplicação e o elemento.
Na base do Sistema de Orçamento o campo que se refere à natureza de despesa
contém um código composto por seis algarismos:
3.3.1.3.3.2 Categoria Econômica da Despesa
A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas 2,
com os seguintes códigos:
ALGARISMO

ITEM

1º

Categoria Econômica da Despesa

2º

Grupo de Natureza da Despesa

3º e 4º

Modalidade de Aplicação

5º e 6º

Elemento de Despesa

A - CATEGORIAS ECONÔMICAS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital

3 – Despesas Correntes: classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
4 - Despesas de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
3.3.1.3.3.3 Grupo de Natureza da Despesa
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É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto
ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir:
B - GRUPOS DE NATUREZA DE D
E B - GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões financeiras
6 - Amortização da Dívida
3.3.1.3.3.4 Modalidade de Aplicação
A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para ou tras esferas de Governo, seus órgãos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas sem
fins lucrativos e outras instituições; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.
A modalidade de aplicação objetiva, principalmente, eliminar a dupla contagem dos
recursos transferidos ou descentralizados.
E C – MODALIDADE DE APLICAÇÃO
10 - Transferências Intragovernamentais (8) (I) (válida só em 2002)
20 - Transferências à União
22 - Execução Orçamentária Delegada à União (43) (I)
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo (40) (I)
32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal (43) (I)
40 - Transferências a Municípios
41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (40) (I)
42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios (43) (I)
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais (1) (A)
71 - Transferências a Consórcios Públicos (22) (I)
72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (43) (I)
80 - Transferências ao Exterior
90 - Aplicações Diretas
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (22) (I)
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93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe. (52)
(I)
94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe.
(52)(I)
99 - A Definir
3.3.1.3.3.5

Elementos de Despesa
Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vanta-

gens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios,
amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial nº. 163,
de 2001.
É vedada a utilização em projetos e atividades dos elementos de despesa 41- Contribuições, 42-Auxílios e 43-Subvenções Sociais, o que pode ocorrer apenas em operações es peciais.
É vedada a utilização de elementos de despesa que representem gastos efetivos
(ex.: 30, 35, 36, 39, 51, 52, etc.) em operações especiais.
D – ELEMENTOS DA DESPESA
01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (40)(A) (52)(A)
03 - Pensões, exclusive do RGPS (52)(A)
04 - Contratação por Tempo Determinado
05 - Outros Benefícios Previdenciários do RPPS (52)(A)
06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
08 - Outros Benefícios Assistenciais
09 - Salário-Família
10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial (52)(A)
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
13 - Obrigações Patronais
14 - Diárias - Civil
15 - Diárias - Militar
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
19 - Auxílio-Fardamento
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores
21 - Juros sobre a Dívida por Contrato
22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
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24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes (43)(I)
30 - Material de Consumo
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (1)(I)
32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (40)(A)
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
35 - Serviços de Consultoria
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
37 - Locação de Mão-de-Obra
38 - Arrendamento Mercantil
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
41 - Contribuições
42 - Auxílios
43 - Subvenções Sociais
45 - Subvenções Econômicas (43)(A)
46 - Auxílio-Alimentação
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
49 - Auxílio-Transporte 3
51 - Obras e Instalações
52 - Equipamentos e Material Permanente
53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural (52)(I)
54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana (52)(I)
55 - Pensões do RGPS - Área Rural (52)(I)
56 - Pensões do RGPS - Área Urbana (52)(I)
57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural (52)(I)
58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana (52)(I)
61 - Aquisição de Imóveis
62 - Aquisição de Produtos para Revenda
63 - Aquisição de Títulos de Crédito
64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos
67 - Depósitos Compulsórios
70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I)
71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita
76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas (1)(A)
91 - Sentenças Judiciais
92 - Despesas de Exercícios Anteriores
93 - Indenizações e Restituições
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
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95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (43)(I)
99 - A Classificar
1º dígito: IDUSO – identificador de uso – empregado para identificar se os
recursos destinam-se a contrapartida estadual;
• recursos não destinados à contrapartida - 0;
• contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e
o Desenvolvimento - BIRD - 1;
• contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID - 2;
• contrapartida de empréstimos por desempenho ou enfoque setorial amplo 3;
• contrapartida de outros empréstimos - 4;
• contrapartida de doações – 5; e
• contrapartida de transferência por meio de convênio – 6
Este código do IDUSO foi definido, pelo governo do Estado, com o objetivo de
identificar as contrapartidas estaduais referente a transferências de recursos na modalidade de
convênios. Estes podem ser com União, Municípios e outros entes públicos e privados, com
vista a obter maior controle sobre os gastos públicos.
2º dígito: Grupo de destinação de recursos – empregado para identificar a
destinação de recursos em seu tipo Tesouro ou Outras Fontes e a indicação sobre o exercício
em que foram arrecadadas;
• recursos do tesouro - exercício corrente - 1;
• recursos de outras fontes - exercício corrente - 2;
• recursos do tesouro - exercícios anteriores - 3;
• recursos de outras fontes - exercícios anteriores - 6;
• recursos condicionados - 9.
3º e 4º dígitos: Especificação das destinações de recursos.
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Exemplo: Especificação das Fontes de Recursos:
0
Recursos que não são contrapartida
Recursos do Tesouro do Exercício
Recursos Vinculados à Saúde

1

0

3
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ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO
Do Exercício
Anterior (*)

ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES

No
Exercício RECURSOS DO TESOURO

0301
0302
0303
0307

0101
0102
0103
0107

0324

0124

0325

0125

0326

0126

0344
0348

0144
0148

0355

0155

1301

1101

2301

2101

4301
4303

4101
4103

6301
6302
6307

6101
6102
6107

0304
0305
0306

0104
0105
0106

0311

0111

0312
0314

0112
0114

0315
0316

0115
0116

0317

0117

0318

0118

Recursos Ordinários
Educação – Recursos Ordinários
FES - Recursos Ordinários
Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual
de Assistência Social
Royaltie Mineral (Não pode aplicar em Pessoal e
Dívida)
Royaltie Hídrico (Não pode aplicar em Pessoal e
Dívida)
Royaltie Petróleo (Não pode aplicar em Pessoal e
Dívida)
Taxas de Serviços Fazendários
Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo da
Criança e Adolescente
Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual
dos Direitos da Mulher
Recursos de Contrapartida de Empréstimos do
BIRD
Recursos de Contrapartida de Empréstimos do
BIRD
Recursos de Contrapartidas de Empréstimos
FES - Recursos Ordinários - Contrapartida de
Empréstimos
Recursos Contrapartida de Convênios
Educação - Contrapartida de Convênios
FEAS - Recursos de Contrapartida Estadual
RECURSOS DO TESOURO VINCULADO
Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual
Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal
Recursos Provenientes de Transferência Convênios e Outros
Recursos Próprios do Fundo de Reaparelhamento
e Aperfeiçoamento do TCE
Receita Patrimonial - Outros Poderes
Recursos Próprios do Fundo de Desenvolvimento
Econômico
Recursos Próprios do Fundo da Defensoria Pública
Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio
Ambiente
Recursos Próprios do Fundo Estadual de
Promoção das Atividades Culturais
Recursos Próprios do Fundo de Reaparelhamento
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ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES

0319

0119

0320

0120

0327
0328

0127
0128

0330
0331
0332
0333
0335

0130
0131
0132
0133
0135

0336
0338

0136
0138

0339
0340

0139
0140

0341

0141

0343

0143

0345

0145

0349
0350

0149
0150

0351

0151

0352

0152

0357

0157

0371

0171

0372
0375

0172
0175

6316

6116

0654

0254

0656

0256

do Judiciário
Recursos Próprios do Fundo de Reaparelhamento
do Ministério Público
Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa
dos Direitos Difusos
Aplicação no Mercado Financeiro Salário Educação
Recursos Próprios do Fundo de Apoio ao Registro
Civil
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUS / Serviços Produzidos
SUS / Convênios
Recursos Próprios do Fundo de Apoio a
Cacauicultura
FES - Taxa de Fiscalização Sanitária
Recursos Próprios do Fundo Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente
FEAS – Fundo a Fundo
Recursos Próprios do Fundo Especial da
Procuradoria Geral do Estado
Recursos Próprios do Fundo de Investimento de
Segurança Pública
Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais de Educação FUNDEB
Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e
Lazer
FES – SUS / Fundo a Fundo
Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos
Servidores Militares
Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social
dos Servidores Militares
Recursos Provenientes de Transferências da União
- Programa de Apoio a Educação de Jovens e
Adultos
Recursos Provenientes de Transferências da União
- CIDE
Recursos Próprios do Fundo Estadual de
Habitação de Interesse Social (FEHIS)
FEAS – Recursos de Convênios
Recursos Próprios do Fundo de Reaparelhamento
e Aperfeiçoamento do TCM
Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio
Ambiente - Contrapartida Estadual
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Recursos Próprios do Fundo Financeiro da
Previdência do Estado do Pará - Servidor
Recursos Próprios do Fundo Estadual de
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ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES

0658

0258

0660

0260

0661

0261

0662
0663
0669
0661

0262
0263
0269
6261

Desenvolvimento Florestal
Recursos Próprios do Fundo Financeiro da
Previdência do Estado do Pará - Patronal
Recursos Provenientes de Transferências Convênios e Outros
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela
Administração Indireta
Recursos Provenientes do Labor Prisional
Recursos de Contribuições Sociais dos Deputados
SUS / Serviços Produzidos
Recursos Próprios da Administração Indireta Contrapartida

Fonte: SEPOF/DIOR
Nota: (*) Fonte utilizada quando incorporada o valor do superávit no Orçamento em vigor.

RG
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4 SÍNTESE DO CICLO ORÇAMENTÁRIO
A

lógica

do

ciclo

orçamentário

obedece

a

uma

sequência

importante,

possibilitando que as contas do governo apresentem um resultado positivo, ou seja, estes
devem gastar menos do que arrecadam e com a diferença, garantir o pagamento da dívida. Para
viabilizar a construção desse resultado primário, a lei impõe uma série de restrições ao gasto
público.
Esta lógica é simples, o "governo só pode gastar o que arrecada". Pela lei, o
"gestor responsável" é aquele que consegue atingir o superávit primário, mesmo que para isso
ele deixe de fazer uma obra urgente para a comunidade.
Dessa forma, o ciclo orçamentário se inicia com a revisão da Meta Fiscal aprovada
na LDO/2012, consequentemente, impondo uma reavaliação da Receita do Estado que pode ser
alterada em função da conjunta econômica atual ou qualquer mudança na política fiscal do
Estado.
Em

seguida,

são

fixadas

as

Despesas,

respeitando-se

as

obrigações

constitucionais e legais que não estão sujeitas a corte, onde seu atendimento implica numa
maior compressão dos gastos dos demais itens. Após a compatibilização dessas vinculações,
determina-se o limite a serem observados por cada órgão e grupo de despesa e que são
disponibilizados no SORE, dando início à elaboração das propostas dos órgãos setoriais.
A programação de trabalho é a que consta no Plano Plurianual 2012-2015, com as
devidas alterações já incorporadas por orçamentos anuais, cabendo ao órgão, identificar a
natureza da despesa e seu valor correspondente, além de ajustar a meta prevista anteriormente.
Estas propostas são analisadas pelas Secretarias Especiais em acordo com as políticas,
diretrizes e estratégias setoriais e pela SEPOF que, após a conclusão da etapa de elaboração,
encaminha o Projeto de Lei ao Governador para a devida apreciação, que o envia para
aprovação da ALEPA..
Entregue na Assembleia, este é submetido à Comissão de Fiscalização
Orçamentária e Financeira (CFOF), que de acordo com o regimento interno da ALEPA, inicia o
processo de aprovação do Projeto, além de definir os parâmetros que orientarão a elaboração
do relatório final e os prazos para apresentação de emendas pelos Deputados.
O Presidente da Comissão designa o Relator Geral, para emitir parecer sobre o
mesmo. O parecer é submetido à Comissão para análise e aprovação do relatório. O Relatório
Geral é discutido e votado pela Comissão e, posteriormente, submetido ao Plenário da
Assembleia. Aprovado o relatório na plenária, o projeto de Lei, é então encaminhado à sanção
do Governador. Após sanção, o projeto passa a ser Lei.
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No mês de janeiro é dado início a execução do Orçamento, por meio da
disponibilização da Programação de Trabalho no Sistema Integrado de Administração Financeira
para Estados e Municípios (SIAFEM) e da aprovação das quotas orçamentárias, dispostas
conforme LDO, que garantem aos órgãos a possibilidade de efetivar despesas.
Tempestivamente, essa Programação de Trabalho pode ser ajustada pelos órgãos
por meio das alterações orçamentárias, que são resultantes de fatores diversos, como:
subestimação do custo da ação, mudanças na prioridade estabelecida. Estas alterações são
aprovadas por Decretos do Chefe do Poder Executivo Estadual e alimentadas no SIAFEM.
Por fim, segue o escopo do ciclo orçamentário:

Meta Fiscal

Previsão
de Receita

Fixação
das Despesas

Determinação
dos Limites
para Despesas

Valores das
Despesas
Obrigatórias e
Compulsórias

Elaboração
das Propostas
Setoriais -

Análise das
Propostas
Setoriais

Execução
Orçamentária

Consolidação
Da Proposta
Orçamentária

Junta Orçamentária e Financeira

Processo
Legislativo e
Sanção da Lei

Alterações
Orçamentárias
(Créditos)
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5 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORAÇAMENTÁRIA
5.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2012
O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Estado para o exercício de 2012
será enviado pelo Chefe do Poder Executivo à ALEPA até o dia 30 de setembro de 2011.
O processo de elaboração do PLOA se desenvolve no âmbito do Sistema de Planejamento e de Orçamento Estadual e envolve um conjunto articulado de tarefas complexas,
compreendendo a participação das unidades orçamentárias sob a coordenação da SEPOF. Para
tanto a SEPOF para subsidiar o desenvolvimento do processo de trabalho, toma como base um
conjunto de premissas, que compreende:
- Orçamento visto como instrumento de viabilização do planejamento do Governo;
- Ênfase na análise pela finalidade do gasto da Administração, transformando o
orçamento em instrumento efetivo de programação de modo a possibilitar a implantação da avaliação dos programas e ações;
- Aprimoramento das metodologias de cálculo das despesas obrigatórias, quais
sejam, aquelas que constituem obrigações constitucionais e legais do Estado, nos termos do art.
9o, §2o, da LRF (Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000);
- Administração do processo por meio de cronograma gerencial e operacional
com etapas claramente especificadas;
- Participação organizada e responsável dos agentes envolvidos e divulgação de
informações, garantindo o crescimento da confiança e da credibilidade da Administração;
- Ciclo orçamentário desenvolvido como processo contínuo de análise e decisão
ao longo de todo o exercício;
- Integração da execução orçamentária com a elaboração, conferindo racionalidade e vitalidade ao processo, por meio da padronização e agilização na produção de informa ções gerenciais que subsidiem, simultaneamente, as decisões que ocorrem no desencadeamen to dos dois processos;
- Incorporação das repercussões de decisões geradas em uma das instâncias,
que afetam o desenvolvimento da outra; e
- Elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária realizada de
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade às informações relativas a cada uma das etapas do processo.
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No que concerne especificamente aos procedimentos de elaboração da proposta
orçamentária, a sistemática planejada para 2012 pretende contemplar, de forma integrada, as
especificidades das unidades orçamentárias. Essa sistemática está calcada nos seguintes princípios:
- O Plano Plurianual 2012-2015 estabelece os programas que constarão dos orçamentos do Estado para os exercícios compreendidos no mesmo período;
- O instrumento que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- O orçamento viabiliza a realização anual dos programas mediante a quantificação das metas e a alocação de recursos para as ações orçamentárias (projetos, atividades e
operações especiais);
- A elaboração dos orçamentos do Estado é de responsabilidade conjunta dos
órgãos da administração pública estadual; e
- O processo de elaboração da proposta orçamentária é realizado pelos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário e para o Ministério Público, os Órgãos Constitucionais Inde pendentes e a Defensoria Pública.
5.1.2 O Plano Plurianual (PPA)
O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Estadual que
estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública
Estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos progra mas de duração continuada.
Os princípios básicos que norteiam o PPA são:
- Identificação clara dos objetivos e das prioridades do Governo;
- Integração do planejamento e do orçamento;
- Promoção da gestão empreendedora;
- Garantia da transparência;
- Estímulo às parcerias;
- Gestão orientada para resultados; e
- Organização das ações de Governo em programas.
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5.1.3 Diretrizes de Elaboração Orçamentária
5.1.3.1 Lei de Diretrizes Orçamentárias
Instituída pela Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o
instrumento norteador da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) na medida em que dispõe para cada exercício sobre:
- As prioridades e metas da Administração Pública Estadual;
- A estrutura e organização dos orçamentos;
- As diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações;
- As despesas do Estado com pessoal e encargos sociais;
- A política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento;
- As alterações na legislação tributária do Estado; e
- A fiscalização pelo Poder Legislativo sobre as obras e serviços com indícios de
irregularidades graves.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à LDO a responsabilidade de tratar
de outras matérias, tais como:
- Estabelecimento de metas fiscais;
- Fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira;
- Publicação da avaliação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência
social e próprio dos servidores civis e militares;
- Avaliação financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador e projeções de longo
prazo dos benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS);
- Margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada; e
- Avaliação dos riscos fiscais.
Os artigos da LDO a serem observadas para o ano de 2012
Considerando que a LDO é a lei que dita, entre outras, as normas de elaboração e
execução orçamentárias, é necessário que os técnicos dos órgãos executores conheçam e
apliquem os artigos: 2º; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62 e 63.
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5.1.4 Diretrizes para Elaboração dos Orçamentos Anuais
As diretrizes para elaboração dos orçamentos são emanadas pelos instrumentos
de sua base legal atualizadas anualmente. As diretrizes vigentes para 2012, estão descritas a
seguir:
•

O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminam a despesa por

unidade orçamentária, detalhando-a por categoria de programação em seu menor nível com
suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a
fonte de recursos, e os grupos de despesa, conforme abaixo discriminado:
a) grupo 1 - pessoal e encargos sociais;
b) grupo 2 – juros e encargos da dívida;
c) grupo 3 – outras despesas correntes;
d) grupo 4 – investimentos;
e) grupo 5 – inversões financeiras;
f)
•

grupo 6 – amortização da dívida;

Cada projeto/atividade constará apenas, de uma esfera orçamentária e de

um programa. Excetuam-se quanto à esfera orçamentária, as atividades do Programa Apoio
Administrativo;
•

As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes devem

observar o mesmo código, independentemente da Unidade executora;
•

Nos termos do art. 12 da LDO/2012, a Lei orçamentária deve discriminar em

categorias de programação específicas as dotações destinadas:
I -

às ações descentralizadas de educação, saúde, segurança pública,

trabalho e assistência social;
II - às despesas correntes de caráter continuado, derivadas de lei e que
fixem a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois anos;
III - ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar;
IV - ao pagamento de precatórios judiciários, em conformidade com o
disposto na Emenda Constitucional n° 62/2009 Federal;
V - ao pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado
consideradas de pequeno valor;
VI - às despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial, de
acordo com o § 15 do art. 204 da Constituição Estadual;
VII - ao atendimento das operações relativas à dívida do Estado;
VIII - ao repasse constitucional aos Municípios;
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IX - ao pagamento dos benefícios previdenciários da Administração
Pública Estadual, por Poder, do Ministério Público e dos demais órgãos constitucionais
independentes;
X - às despesas com servidores, de natureza complementar, como
auxílio-alimentação ou refeição, assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica no
âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria
Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, inclusive administração indireta,
que recebam recursos à conta do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;
XI - às despesas com capacitação de servidores; e
XII - às ações descentralizadas do Poder Judiciário.
§ 1º As despesas de que trata o inciso VI deste artigo, financiadas
com recursos do Tesouro Estadual, no âmbito do Poder Executivo, exceto aquelas relativas à
educação e à saúde, deverão ser alocadas na Secretaria de Estado de Comunicação, conforme
estabelecido na Lei nº. 7.056, de 19 de novembro de 2007.
§ 2º O disposto no inciso X deste artigo aplica-se, igualmente, aos
órgãos e entidades que prestem total ou parcialmente, os referidos benefícios os seus
servidores e respectivos dependentes.
§ 3º As despesas de que trata o inciso XI deste artigo, financiadas
com recursos do Tesouro Estadual, no âmbito do Poder Executivo, exceto aquelas relativas à
formação específica das áreas de educação, saúde, segurança pública e fazendária, deverão
ser alocadas na Escola de Governo do Estado, conforme estabelecido na Lei nº. 6.569, de 06 de
agosto de 2003.
•

A alocação dos recursos deve ser feita de forma a propiciar o controle dos

custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Conforme o disposto
no art. 16 da LDO/2012, a proposta orçamentária para o exercício de 2012 será elaborada com
observância dos seguintes parâmetros:
I - para estimativa das receitas:
a) tributárias:
1 - inflação prevista com base no Índice Geral de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE);
2 - projeção do PIB Estadual;
b) transferidas pela União: de acordo com as estimativas da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), compatibilizadas com o desempenho dessas receitas;
c) fundos estaduais: de acordo com a origem das receitas;
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d) demais receitas próprias: Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA),
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) e outros índices de preços,
avaliada a compatibilidade com o desempenho de cada item da receita:
II - para fixação das despesas:
a) de pessoal e encargos sociais:
1 - variação na taxa de inflação mensurada pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA);
2 - crescimento vegetativo da folha;
3 - alteração nas estruturas de cargos e salários da Administração
Pública Estadual aprovada em lei;
4 - previsão de preenchimento de cargos comissionados e efetivos;
5 - às contribuições previdenciárias, em observância ao disposto na
legislação específica; e
6 - observância aos tetos salariais estabelecidos no âmbito de cada
Poder, do Ministério Público e dos demais órgãos constitucionais independentes.
b) da dívida pública estadual, projetada com base nos indicadores que
norteiam as cláusulas contratuais;
c) dos débitos precatórios, atualizados pelo índice da remuneração
básica da caderneta de poupança. Para fins de compensação de mora, incidirá juros simples no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a
incidência de juros compensatórios – Emenda Constitucional nº. 62, de 09 de dezembro de
2009.
d) demais despesas:
1 - obras: com base no Índice Nacional da Construção Civil (INCC),
da Fundação Getúlio Vargas (FGV);
2 - contratos de prestação de serviços de natureza continuada:
pelo dissídio definido na data base da categoria;
3 - energia, combustível e água: com base no Índice Geral de
Preços de Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV);
4

–

telefonia:

com

base

no

índice

de

Serviços

de

Telecomunicações (IST), da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) ou Índice de
Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI);
5 – gastos correntes referentes a serviços administrativos de
natureza continuada do Poder Judiciário: pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);
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6 - outros itens: os índices IPCA, IGP-M e, ainda, a variação do
dólar projetado, quando couber.
Parágrafo único. Os parâmetros de que trata o inciso II, alínea “a”,
deste artigo será aplicada em observância aos limites legais para cada Poder, estabelecidos no
art. 20 da Lei Complementar nº. 101, de 2000.
•

Os

Órgãos dos

Poderes Judiciário,

Legislativo,

Ministério

Público,

Defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, devem elaborar sua
proposta obedecendo ao montante correspondente aos percentuais da receita líquida resultante
de impostos, observado o disposto no Art. 17 da LDO/2012, e seus incisos.
I – Assembleia Legislativa – 4,38%
II – Poder Judiciário – 9,76%
III – Ministério Público – 5,15%
IV – Ministério Público de Contas do Estado – 0,39%
V – Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – 0,23%
VI – Tribunal de Contas do Estado – 1,89%
VII – Tribunal de Contas dos Municípios – 1,56%
VIII – Defensoria Pública – 1,64%
•

Os órgãos do Poder Executivo devem utilizar como limite para o

levantamento dos custos de material de uso comum e serviços, as informações contidas no
Sistema de Material e Serviços (SIMAS).
•

As Unidades Orçamentárias que celebrarem convênios com a União devem

observar o limite mínimo e máximo para as contrapartidas estaduais, conforme estabelecido na
Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. No § 2° Os limites mínimos de contrapartida fixados
podem ser reduzidos por ato do titular do órgão concedente, quando os recursos transferidos
pela União.
• Os limites máximos de contrapartida, fixados poderão ser ampliados quando
inviabilizarem a execução das ações a serem desenvolvidas, ou atenderem condições
estabelecidas em contratos de financiamento ou acordos internacionais.
• Na programação de investimentos de obras da Administração Pública
Estadual, só serão incluídos novos projetos após o atendimento adequado dos projetos em
andamento e contemplados as despesas de conservação do patrimônio, conforme estabelece o
art. 45 da Lei Complementar n° 101, de 2000, e desde que apresentem compatibilidade com o
Plano Plurianual 2012-2015 e ainda, observada os seguintes critérios, conforme determina o Art.
19 da LDO para 2012:
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§ 1º Terão precedência para alocação os novos projetos que, além de
preencherem os requisitos do “caput” deste artigo, apresentem garantia de participação
de parcerias para sua execução.
§ 2º Para efeito do disposto no “caput” do presente artigo, serão
consideradas:
I - obras em andamento: aquelas já iniciadas e cujo cronograma de
execução ultrapasse o exercício de 2011;
II - despesas de conservação do patrimônio: aquelas destinadas a
atender bens cujo estado indique possível ameaça à prestação de serviços,
especialmente quanto à saúde, educação, assistência social e segurança pública.
• As transferências voluntárias de recursos do Estado para outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio, assistência financeira, será formalizados por meio de
convênio, acordo ou outro ajuste, entre as partes obedecendo ao dispositivo no Art. 20 da
LDO/2012.
• Para a realização das Transferências Voluntárias é vedada a aplicação para
pagamento de pessoal ativo, inativos e pensionistas dos Estados, DF e Municípios.
• Da contrapartida definida no art. 25, inciso IV, alínea "d", da Lei
Complementar nº. 101/2000, devidamente pactuada de acordo com a capacidade financeira do
respectivo ente beneficiado, podendo ser atendida por intermédio de recursos financeiros ou
bens e serviços economicamente mensuráveis.
Ao órgão responsável pela transferência de recursos caberá:
I - verificar a observância das condições previstas neste artigo, mediante a
apresentação de declaração, pelo ente beneficiado, que ateste o cumprimento das disposições
estabelecidas, com a devida documentação comprobatória;
II - proceder aos trâmites necessários no Sistema de Execução
Orçamentária (SEO) e no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e
Municípios (SIAFEM), facultando aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público,
Defensoria Pública e demais órgãos constitucionais independentes a utilização do SEO; e
III - acompanhar a execução das ações desenvolvidas com os recursos
transferidos, remetendo à Assembleia Legislativa o resultado do convênio.
• Somente poderão ser incluídas dotações relativas a operações de crédito
contratadas ou cujo pedido de autorização para sua realização tenha sido encaminhado ao
Poder Legislativo até 30 de agosto do mesmo exercício em que é elaborado o referido projeto,
conforme o Art. 24 da LDO/2012. E ainda, os recursos de convênios que se caracterizem pela

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

71

continuidade, e/ou que estejam garantidos na Proposta Orçamentária da União para o próximo
exercício, para tanto os Órgãos devem assegurar a previsão da contrapartida estadual.
• É vedada a utilização de recursos de Operações de Crédito Interno para
atender despesas correntes, e nem o refinanciamento de dívidas, § 1° do art. 35 da LRF.
Pelo texto da Resolução n° 78 o Senado poderá excepcionalizar o cumprimento de
algumas condições para a contratação de operações de crédito (o resultado primário positivo,
por exemplo), mediante “justificativa fundamentada”. Isto não ocorre na nova proposta, onde as
exceções à regra já estão previstas (os Estados não estão impedidos de contratar operações de
crédito que já estejam acertadas nos respectivos programas de ajuste, nos termos da Lei n°
9.496/97).
O artigo 28 da LRF proíbe taxativamente o socorro às instituições do Sistema
Financeiro Nacional (salvo mediante lei específica). O § 1° deste artigo antevê a solução para
eventuais situações de insolvência, mediante a criação de fundos e outras formas legais.
•

As Unidades Orçamentárias devem estimar o aumento das despesas

decorrentes da criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental, conforme
estabelece os artigos 15, 16 da Lei Complementar nº. 101, de 04/05/2000.
•

Não se considera como transferência voluntária, para fins do disposto no

artigo 20 § 2° da LDO/2012, a descentralização de recursos a Municípios para realização de
ações cuja competência seja exclusiva do Estado ou tenham sido delegadas com ônus aos
referidos entes da Federação.
•

A inclusão no orçamento de recursos destinados, direta ou indiretamente,

para cobrir necessidades de pessoas físicas, ou déficits de pessoas jurídicas, por meio de
contribuições, auxílios, subvenções sociais e outros auxílios financeiros a pessoas físico e
material de distribuição gratuita, devem obedecer ao disposto nos artigos 20 e 21 da LDO/2011.
•

É vedado ao titular de poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do

seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício (Art. 42
da LRF).
•

A Reserva do Regime Próprio de Previdência Social, prevista no § 1º do

art.23 da LDO/2012, será identificada na categoria de programação

especifica “9000” e

natureza da despesa 9, conforme § 5º do art. 23 da LDO/2012.
•

A Reserva de Contingência, prevista no § 2º do art. 23 da LDO 2012, será

identificada pelo “dígito 9”, no que se refere ao grupo de natureza de despesa. ( § 5º do art. 23
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da LDO/2012). “A Lei Orçamentária de 2012, conforme dispõe o inciso III do art. 5º da Lei
Complementar nº. 101, de 2000, deverão conter Reserva de Contingência”.
§ 1° A Reserva de Contingência, instituída pelo Decreto-Lei n° 200/67, é
caracterizada como dotação de caráter global, não podendo atender a um órgão, programa ou
categoria econômica em particular e será utilizada na execução orçamentária como fonte de
recursos para cobertura de passivos contingentes ou outros riscos fiscais imprevistos.
§ 2° A Reserva de Contingência será fixada até o limite de dois por cento
(2%) da Receita Corrente Líquida do Orçamento Fiscal, devendo constar na Lei Orçamentária na
forma a seguir:
I – unidade orçamentária: código 9000;
II – categoria de programação específica: código 9009; e
III – natureza da despesa: código 9.9.99.99, conforme estabelecido no §
5° do artigo 23° desta Lei.
•

A Procuradoria-Geral do Estado deve verificar e aferir os precatórios da

administração direta, das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual (§ 2º Art. 25 da
LDO/2011). São incluídos na dívida Consolidada os precatórios judiciais que não tenham sido
pagos no exercício em que constaram do respectivo orçamento (§ 7° do art° 30 da LRF).
•

A criação, a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental que

acarrete aumento da despesa fica condicionado as especificações dos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº. 101/2000.
I – à apresentação de declaração do ordenador de despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira na LOA;
II – à indicação da origem dos recursos para seu custeio e da estimativa
prevista;
III – a não afetação das metas fiscais, conforme estabelece o § 2° do art.
17 da Lei n° 101/00; e
IV – a observância dos princípios do Programa de Qualidade de Gestão
(PQP), no âmbito do Poder Executivo.
•

Os recursos orçamentários destinados ao Plano de Custeio do Regime

Estadual de Previdência devem estar consignados no Instituto de Gestão da Previdência do
Estado do Pará (IGEPREV) - Art. 27 da LDO/2012.
O IGEPPREV, por sua vez, deve obedecer as Portarias do Ministério da
Previdência a quando da elaboração de sua proposta orçamentária. (Obs: Aposentadoria e
Reformas, em Pessoal).
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• De acordo com o Art. 28 da LDO/2012, não poderão ser destinados recursos
no Orçamento para atender despesas:
I - sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos;
II - destinadas a ações de caráter sigiloso, salvo quando realizadas por
órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça, entre suas competências, o
desenvolvimento de atividades relativas à segurança da sociedade e do Estado e que tenham
como pré condição o sigilo;
III – para pagamento a servidores da administração público, empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços a título de consultoria,
assistência técnica, inclusive custeada com recursos provenientes de convênios, acordos,
ajustes e instrumentos congêneres firmados com órgãos e entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais;
IV - para o pagamento de despesas com pessoal, a qualquer título, com
recursos transferidos pelo Estado, a entidades privadas sem fins lucrativos, sob a forma de
contribuições, subvenções e auxílios;
V – com previdência complementar e congênere; e
VI – para pagamento a sindicato, associação ou clube de servidores
públicos.
• Os órgãos da administração pública, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, que optarem pela execução orçamentária na forma de destaque
orçamentário, deverão firmar instrumento de pactuação entre si para comprovação e aprovação
da quota orçamentária pela SEPOF, (Art. 30 LDO/2012).
• A execução orçamentária e financeira será registrada no Sistema Integrado
de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), no Sistema Integrado de
Materiais e Serviços (SIMAS), no Sistema de Gestão dos Programas do Estado do Pará (GP
Pará) e no Sistema de Execução Orçamentária (SEO). Ficando facultada aos Poderes
Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, a Defensoria Pública e aos demais Órgãos
constitucionais independentes, a utilização do Sistema de Gestão dos Programas do Estado do
Pará (GP Pará) e do Sistema de Execução Orçamentária (SEO) e do Sistema Integrado de
Materiais e Serviços (SIMAS), ( § 1º e 2º do art. 34/ LDO/2012).
• Segundo o Art. 38 da LDO/2012, a Programação do Quadro de
Detalhamento de Quotas Quadrimestral (QDQQ) e o Cronograma mensal de desembolso do
Orçamento serão definidos a cada quadrimestre por Decreto do Chefe do Poder Executivo. A
publicação do QDQQ e o Cronograma serão:
Para o 1º quadrimestre: trinta dias após a publicação da LOA;

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

74

Para o 2º quadrimestre: trinta dias após o encerramento do quadrimestre
anterior;
Para o 3º quadrimestre: trinta dias após o encerramento do quadrimestre
anterior.
• Os órgãos da administração pública do Poder Executivo fornecerão os
dados de execução física das Ações de Governo, bem como outra informação complementar da
execução de cada Programa, no Sistema GP Pará, de forma a garantir a transparência,
fidedignidade e tempestividade da atuação pública. (Art. 42 da LDO 2012).
• As alterações de ajustes a lei orçamentária anual mediante a abertura de
crédito suplementar, autorizadas por decreto do chefe do Poder Executivo, devem ser solicitadas
à SEPOF por meio do Sistema de Execução Orçamentária (SEO), exclusivamente nos meses de
março, junho, setembro e dezembro (Art. 44 da LDO/2012). Com exceção das solicitações
destinadas ao atendimento de situações emergenciais, bem como ao cumprimento a novas
obrigações legais e constitucionais. O reconhecimento para situações emergenciais será
efetivado pelos dirigentes máximos dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, e
no âmbito do Poder Executivo, compete ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e
Finanças.
• Os órgãos da administração pública são responsáveis pelo monitoramento
permanente da execução física e financeira dos Programas de Governo constantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
• As Empresas Estatais integrantes do Orçamento de Investimento deverão
disponibilizar à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, quadro demonstrativo das receitas e despesas
realizadas, controle e avaliação do PPA, (Art. 50 da LDO/2012).
• A avaliação dos Programas constantes do Plano Plurianual 2012-2015,
financiados com recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Orçamento de
Investimento das Empresas, tem caráter permanente e, é destinada ao aperfeiçoamento dos
programas e do plano de governo. Deverá ser utilizado o Sistema de Gestão dos Programas do
Estado do Pará (GP Pará) e em outros instrumentos de avaliação, parágrafos 1° e 2 ° do Art. 48
da LDO/2012.
• A avaliação para os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e aos demais órgãos constitucionais independentes, fica
condicionada à implantação de sistemática de avaliação no âmbito de cada ente – (parágrafo
único do Art. 49 da LDO/2012).
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• As despesas de pessoal das empresas estatais dependentes não podem
ultrapassar o realizado até junho do ano em vigor, projetado para o exercício, ressalvada a
revisão prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.
• O Orçamento de Investimento das Empresas que compreende as Empresas
Estaduais em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social e que
recebem recursos a título de aumento de capital, (Art. 10 da LDO/2012). Os investimentos
compreendem as dotações destinadas a:
I - planejamento e execução de obras;
II - aquisição de imóveis necessários à realização de obras;
III- aquisição de instalações, equipamentos e material permanente;
IV - aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização.
A Portaria MPS Nº. 916 de 15/07/2003 publicada no DOU de 17/07/2003,
atualizada pela Portaria 1768/2003 e 66/2005, aprovou o Plano de Contas para os Regimes
Próprios da Previdência Social, a ser adotado pelos Estados, DF e Municípios, alterando a
classificação da Receita e Despesa do Regime Próprio de Previdência.
A Portaria Interministerial nº. 688/2005 inclui no Anexo II da Portaria Interministerial
STN/SOF no 163/2001, as modalidades de aplicação a seguir especificadas, com os respectivos
conceitos:

“71 - Transferências a Consórcios Públicos
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei no 11.107/2005,
objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados.”
“91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades
Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
A modalidade de aplicação “91” representa outra forma de evitar a dupla contagem
do gasto, por exemplo: o elemento de obrigação patronal que atualmente é efetivado apenas por
registro contábil e não é empenhado, passará a ser empenhado e incluído na elementação de
despesa na modalidade 91, o que proporcionará a identificação dos recursos de contribuição do
Estado ao Plano de Previdência no SIAFEM.
A modalidade de aplicação “91” não se aplica às descentralizações de créditos
orçamentários efetuadas no âmbito do respectivo ente da Federação para execução de ações
de responsabilidade do órgão, fundo ou entidade descentralizadora, assim como não implica no
restabelecimento das extintas transferências intra governamentais.
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A Portaria Interministerial nº. 338/2006 em seu Art. 1º defini como intra
orçamentárias as operações que resultem de despesas de órgãos, fundos, autarquias,
fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal
e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de
impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo,
autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses
orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.
Incluir as seguintes classificações em nível de categoria econômica no Anexo I da
Portaria 163/2001, destinadas ao registro das receitas decorrentes de operações intra
orçamentárias:
I - 7000.00.00 – Receitas Correntes IntraOrçamentárias; e
II - 8000.00.00 – Receitas de Capital IntraOrçamentárias
A natureza de receita intra orçamentária deve ser constituída substituindo-se o 1º
nível das categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se receita intra orçamentária corrente ou
8, se receita intra orçamentária de capital, mantendo-se o restante da codificação.
As classificações incluídas não constituem novas categorias econômicas de
receita, mas especificações das categorias econômica correntes e capital (Art. 2 o § 1o e 2º).
O Decreto n° 1, de 07/02/1991, art. 24 capítulo IV, que regulamenta a Lei n° 7.990,
de 28/12/1989, da compensação pela exploração de Petróleo, Xisto Betuminoso e do Gás
Natural.
Os Estados e os Municípios deverão aplicar os recursos do Royalties Petróleo
exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água,
irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico.
Parágrafo Único do art. 26 do Decreto n° 1/1991, é vedado aos beneficiários
das compensações financeiras de que trata este Decreto, a aplicação dos mesmos em
pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Os Dez Mandamentos da Gestão Fiscal Responsável (LRF/2000)
I – Não terás crédito orçamentário com finalidade imprecisa nem dotação
ilimitada (Art. 5°, § 4°)
II – Não farás investimento que não conste do Plano Plurianual (Art. 5°, § 5°)
III – Não criarás nem aumentarás despesa sem que haja recursos para o seu
custeio (Art. 17, § 1°)
IV – Não deixarás de prever e arrecadar os tributos de tua competência (Art. 11)
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V – Não aumentará a despesa com pessoal nos últimos seis meses do seu
mandato (Art. 21, II, Parágrafo Único)
VI – Não aumentarás a despesa com a seguridade social sem que a sua fonte
de custeio esteja assegurada (Art. 24)
VII – Não utilizarás recursos recebidos por transferência para finalidade diversa
da que foi pactuada (Art. 25, § 2°)
VIII – Não assumirás obrigação para com os teus fornecedores, para pagamento
a posteriori, de bens e serviços (Art. 37, IV)
IX – Não realizarás operação de ARO (Antecipação da Receita Orçamentária),
sem que tenhas liquidado a anterior (Art. 38, IV, “a”)
X – Não utilizarás receita proveniente de alienação de bens para o financiamento
de despesas correntes (Art. 44).
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GLOSSÁRIO
Abertura de Crédito Adicional: Decreto do Poder Executivo determinando a disponibilidade do
crédito orçamentário, com base em autorização legislativa específica.
Ação: Operação que contribui à consecução do objetivo do Programa, da qual resulta um
produto (bem ou serviço), ofertado à sociedade e/ou ao próprio Estado, que demanda recursos
orçamentários e/ou recursos não orçamentários.
Adjudicação: Processo por meio do qual se passa uma procuração a uma terceira parte, um
agente fiduciário, dando-se amplos direitos de liquidar seus ativos para satisfazer as
reivindicações de credores. No processo licitatório, é a manifestação oficial pela proposta mais
vantajosa.
Administração Direta: Estrutura administrativa da Administração Pública Estadual, inclusive os
Fundos.
Administração Financeira: Ação de gerenciar as finanças públicas privadas.
Administração Indireta: Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica
própria, compreendendo: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações públicas.
Administrador Público: Pessoa encarregada de gerir negócios públicos.
Ajuste: Instrumento por meio do qual um órgão ou entidade adjudica a outro órgão ou entidade
a execução de projetos e atividades constantes de seus programas de trabalho. O ajuste é
utilizado somente quando forem partes, entre si, os próprios órgãos dos poderes do Estado, por
intermédio de suas unidades orçamentárias ou gestoras intervenientes.
Alienação de Bens: Transferência de domínio de bens a terceiros.
Alocar: Destinar recursos a um fim específico ou a uma entidade.
Amortização de Empréstimo: Extinção gradativa de uma dívida por meio de pagamento
parcelado. As parcelas de amortização são também conhecidas como principal da dívida.
Ano Financeiro: O mesmo que Exercício Financeiro.
Antecipação da Receita: Processo pelo qual o tesouro público pode contrair uma dívida por
"antecipação da receita prevista", a qual será liquidada quando efetivada a entrada de
numerário.
Anterioridade Tributária: Princípio que veda a cobrança de um tributo no mesmo exercício
financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou.
Anualidade do Orçamento: Princípio orçamentário que estabelece a periodicidade de um ano
para as estimativas da receita e fixação da despesa, podendo coincidir ou não com o ano civil.
Anualidade do Tributo: Princípio pelo qual um tributo só pode ser cobrado, se houver, para
tanto, autorização orçamentária.
Anulação do Empenho: Cancelamento total ou parcial de importância empenhada.
Anulação do Destaque ou Provisão: Ato de tornar sem efeito crédito concedido pelo destaque
ou provisão. Poderá ser total ou parcial e somente poderá ser efetuada pela unidade
responsável pela descentralização nas seguintes situações:. quando houver engano no valor do
crédito descentralizado ou necessidade de reduzi-lo; quando houver alteração orçamentária que
justifique a providência; quando se tornar necessária a compressão de despesa; quando houver
cancelamento do ato que lhe deu origem; ou quando a provisão ou destaque tiver sido feito
indevidamente ou inadequadamente.
Atividade: Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a
manutenção da ação do governo.
Ativo Circulante: Disponibilidades de numerário, recursos a receber, antecipações de despesa,
bem como outros bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do
exercício seguinte.
Ativo Compensado: Contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos,
obrigações e situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou indiretamente,
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possam vir a afetá-lo, inclusive os referentes a atos e fatos administrativos da execução
orçamentária.
Ativo Financeiro: Créditos e valores realizáveis independentemente de autorização
orçamentária, bem como os valores numerários.
Ativo Líquido: Diferença positiva entre o ativo e o passivo.
Ativo Patrimonial: Conjunto de valores e créditos que pertencem a uma entidade.
Ativo Permanente: Bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.
Ativo Realizável a Longo Prazo: Direitos realizáveis normalmente após o término do exercício
seguinte.
Atribuições do Órgão Central de Orçamento: Preparar instruções para elaboração das
propostas orçamentárias; orientar e coordenar as atividades dos órgãos setoriais; analisar e
consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos setoriais, elaborando a proposta do Estado;
acompanhar o cumprimento do programa de trabalho e realizar a avaliação físico-financeira dos
projetos e atividades; disciplinar os critérios da execução orçamentária.
Atribuições do Órgão Setorial de Orçamento: Preparar instruções para elaboração das
propostas orçamentárias setoriais (caso necessário); orientar e coordenar as atividades dos
órgãos seccionais; analisar e consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos seccionais,
elaborando a proposta do órgão; elaborar o programa de trabalho do órgão; acompanhar o
cumprimento do programa de trabalho e realizar a avaliação físico-financeira dos projetos e
atividades do ministério; elaborar e controlar a programação de desembolso; disciplinar o critério
da execução orçamentária observada as normas do órgão central.
Aumento Vegetativo da Receita: Aquele que se verifica naturalmente, devido, via de regra, ao
crescimento econômico, sem alteração das regras tributárias.
Atos Administrativos: Medidas postas em prática para que a administração pública alcance os
seus objetivos.
Autarquia: Entidade administrativa autônoma, criada por lei com personalidade jurídica de
direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas para realizar os fins que a lei
lhe atribuir.
Autorização: Consentimento dado ao administrador para realizar determinada operação de
receita ou de despesa pública.
Auxílios: Ajuda concedida pelo poder público, para fins diversos, geralmente com objetivos
altruísticos.
Balanço: Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio
da entidade pública.
Balancete Contábil: É o elenco de todas as contas existentes em uma contabilidade com seus
respectivos movimentos e saldos.
Balanço Financeiro: Demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os
recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos, em
espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
Bloqueado: Crédito orçamentário impedido de movimento.
Bitributação: Ocorrência de dois tributos sobre a mesma base de cálculo.
Cadastro de Convênio: Cadastramento de convênios, bem como suas eventuais alterações.
Cadastro de Fornecedores: Cadastramento dos prestadores de serviços e/ou fornecedores de
material ao serviço público.
Carência: Prazo previsto contratualmente, durante o qual não há exigência de pagamento da
parcela do principal, ou seja, amortização. Normalmente, durante a carência o mutuário paga a
parcela de juros.
Caução: Garantia à realização de direitos subjetivos. Em senso estrito, é a garantia dada ao
cumprimento de obrigações.
Carga Tributária: Totalidade de tributos que incidem sobre os contribuintes.
Categoria Econômica: Classificação das receitas e despesas em operações correntes ou de
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capital, objetivando propiciar elementos para uma avaliação do efeito econômico das transações
do setor público.
Ciclo Orçamentário: 1- Período compreendido entre a elaboração da proposta orçamentária e o
encerramento do orçamento; 2 - Período de tempo necessário para que o orçamento esgote
suas quatro fases: elaboração, aprovação, execução e controle.
Classificação das Contas Públicas: Agrupamento das contas públicas segundo a extensão e
compreensão dos respectivos termos. Extensão de um termo é o conjunto dos indivíduos ou
objetos designados por ele; compreensão desse mesmo termo é o conjunto das qualidades que
ele significa, segundo a lógica formal. Qualquer sistema de classificação, independentemente do
seu âmbito de atuação (receita ou despesa), constitui instrumento de planejamento, tomada de
decisões, comunicação e controle.
Classificação das Receitas Públicas: A Lei nº 4.320/64, ao dar ênfase ao critério econômico ao lado do funcional - adotou a dicotomia "operações correntes"/"operações de capital". Assim, o
art. 11 da citada Lei estabelece que "a receita classificar-se-á nas seguintes categorias
econômicas: receitas correntes e receitas de capital". O parágrafo 42 do art. 11 (alterado pelo
D.L. 1939/82), traz a discriminação das fontes de receita distribuídas pelas duas categorias
econômicas básicas, sendo a codificação e o detalhamento apresentados no anexo nº 3,
permanentemente atualizado por portarias SOF/SEPLAN/PR. A classificação das receitas
compreende o conjunto de receitas previstas na Lei nº 4.320/64, composta de contas que melhor
as expressem. Cada conta é composta de um código de (8) algarismos e um título. O código
(0.0.0.0.00.00), estabelece a hierarquia da classificação, a partir da categoria econômica até o
menor nível do detalhe da receita, que é o subitem. Na classificação do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, por exemplo, teríamos a seguinte codificação: código 1.1.1.2.04.01 - 1º Dígito Categoria econômica - receita corrente; 2º Dígito - Subcategoria econômica - receita tributária; 3º
Dígito - Fonte - receita de impostos; 4º Dígito - Rubrica - imposto sobre o patrimônio e a renda;
5º Dígito - Alínea - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza; 6º Dígito Subalínea - imposto sobre a renda de pessoas físicas; Conta 1.1.1.2.04.01 Imposto sobre a
renda de Pessoas Físicas.
Além desse critério, a classificação da receita obedece simultaneamente a outro, baseado na
necessidade de melhor identificar os recursos e evitar a dupla contagem na consolidação do
orçamento. Adota-se um esquema de classificação de receita por fontes, composto de (3)
algarismos, (0.00) que identifica a natureza dos recursos, sendo dividida em: 1 - Recursos do
Tesouro (Ordinários,Vinculados); 2 - Recursos de Outras Fontes; 3 - Recursos Transferidos do
Tesouro; 4 - Recursos Transferidos de Outras Fontes.
Classificação Econômica da Despesa: Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que
pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita
tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, por
meio 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 Economica Grupo Modalidade Elemento
X

x

xx

xx

Duas situações especiais devem ser consideradas. A primeira relativa aos "investimentos em
regime de programação especial", cujo código, na Lei Orçamentária, é "4.5.xx.99", onde "99"
representa "elemento de despesa a classificar". Neste caso, o elemento de despesa "99" deve
ser obrigatoriamente especificado quando da aprovação do plano de aplicação correspondente.
A segunda situação diz respeito à reserva de contingência, que é identificada pelo código
"9.0.00.00".
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Classificação Funcional: Programática Agrupamento das ações do governo em grandes áreas
de sua atuação, para fins de planejamento, programação e orçamentação. Compreende as
funções, representando o maior nível de agregação das ações do governo, desdobrando-se em
PROGRAMAS, pelos quais se estabelecem produtos finais, que concorrem à solução dos
problemas da sociedade. Os Programas desdobram-se em PROJETOS e ATIVIDADES, que
possibilitam alcançar seus produtos e objetivos.
Classificação Institucional: evidencia a distribuição dos recursos orçamentários pelos órgãos e
unidades orçamentárias responsáveis pela execução. Um órgão ou uma unidade orçamentária
pode, eventualmente, não corresponder a uma estrutura administrativa.
O código da classificação institucional compõe-se de cinco algarismos, sendo os dois primeiros
reservados à identificação do órgão e os três últimos à unidade orçamentária.
Classificação Orçamentária: Organização do orçamento segundo critérios que possibilitam a
compreensão geral das funções deste instrumento, propiciando informações para a
administração, a gerência e a tomada de decisões. No modelo orçamentário brasileiro são
observadas as seguintes classificações
Da Despesa: classificação institucional, classificação funcional programática e de natureza da
despesa;
Da Receita: classificação por categorias econômicas e por grupo de fontes.
Cobertura Orçamentária: Dotação orçamentária para atender despesas com subprojeto ou
subatividade, proveniente de lei orçamentária ou créditos adicionais.
Código: Conjunto de dígitos utilizados para individualizar órgãos, instituições, classificações,
fontes de recursos, etc.
Competência Tributária: Capacidade atribuída a uma entidade estatal para instituir, arrecadar e
administrar tributos. É disciplinada e limitada pela Constituição, onde existem tributos de
competência privativa ou concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Concorrência: Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase de
habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital da
licitação para a execução de seu objeto.
Conformidade Contábil: Registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a
legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.
Contrato: Acordo feito entre duas ou mais pessoas que transfere entre si algum direito ou se
sujeitam a alguma obrigação. Os interesses das partes são opostos e contraditórios, pois
desejam coisas diferentes, uma parte quer vender e outra quer comprar.
Convênio: Convenção, acordo, ajuste, pacto onde os interesses das partes são recíprocos, e
desejam a mesma coisa: realizar conjuntamente uma ou várias operações comuns.
Contido pela Setorial: Reserva de recursos para utilização a posteriori.
Contingenciado: Restrição à realização de despesas em função da arrecadação estimada
aquém da realizada. O contingenciamento deve ser precedido de ato do Chefe do Poder
Executivo.
Conta Corrente e Disponibilidade Financeira: Conta onde se efetua o registro das operações
financeiras efetuadas por Unidades Gestoras, "on line", no SIAFEM, cujo saldo corresponde às
disponibilidades financeiras das UGs (limite de saque).
Custeio: Refere-se à manutenção das atividades de Governo, atendendo basicamente aos
gastos com pessoal, material de consumo e serviços.
Data Base: Data inicial, estabelecida no contrato, para cálculo da variação do índice de custos
ou preços.
Decreto: 1 - "Lato Sensu", todo ato ou resolução emanada de um órgão do Poder Público
competente, com força obrigatória, destinado a assegurar ou promover a boa ordem política,
social, jurídica, administrativa, ou a reconhecer, proclamar e atribuir um direito, estabelecido em
lei, decreto legislativo, decreto do Congresso, decreto judiciário ou judicial; 2 - Mandado
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expedido pela autoridade competente: decreto de prisão preventiva, etc; 3 - Ato pelo qual o
chefe do governo determina a observância de uma regra legal, cuja execução é de competência
do Poder Executivo e; 4 - "Stricto Sensu", qualquer sentença proferida por autoridade judiciária.
Decreto-Lei: Decreto com força de lei, que num período anormal de governo é expedido pelo
chefe de fato do Estado, que concentra nas suas mãos o Poder Legislativo, então suspenso.
Pode, também, ser expedido pelo Poder Executivo, em virtude de autorização do Congresso, e
com as condições e limites que a Constituição estabelecer. A Constituição de 1988 não prevê,
no processo Legislativo, a figura de Decreto-lei.
Dedução (Abatimento): Reconhecimento pela autoridade tributária da dedutibilidade de certas
parcelas do valor tributável (ex: permitir a exclusão de despesas com educação, saúde, etc. da
renda bruta auferida por pessoa física em determinado ano); são elementos redutores do
montante tributário.
Déficit: Excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização.
Déficit Financeiro: Maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado
período.
Déficit Orçamentário: Despesa maior do que receita, havendo distinção entre déficit previsto e
o déficit da execução orçamentária.
Déficit Orçamentário bruto: Diferença entre as receitas e as despesas de um orçamento
público, não se considerando, nas receitas de capital, as operações de crédito a serem
contratadas para o financiamento do déficit.
Déficit Primário: Déficit operacional retirando-se os encargos financeiros embutidos no conjunto
das despesas e das receitas.
Descentralização de Crédito: Transferência de uma unidade orçamentária ou administrativa
para outra, do Poder de utilizar créditos orçamentários ou adicionais que estejam sob a sua
supervisão, ou lhe tenham sido dotados ou transferidos. São operações descentralizadoras de
crédito: o destaque e a provisão.
Descentralização de Recursos Financeiros: Movimentação de recursos financeiros entre as
diversas unidades orçamentárias e administrativas, compreendendo:
Cota - Crédito colocado à disposição do órgão ou entidade, em conta, na instituição bancária
credenciada como o agente financeiro do Tesouro.
Repasse - Distribuição pelo órgão ou entidade dos recursos financeiros correspondentes ao seu
crédito, para utilização pelas unidades orçamentárias.
Despesa Empenhada: Valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para fazer em face
de compromisso assumido.
Despesa Pública: l - Em sua acepção financeira, é a aplicação de recursos pecuniários em
forma de gastos e em forma de mutação patrimonial, com o fim de realizar as finalidades do
estado e, em sua acepção econômica, é o gasto ou não de dinheiro para efetuar serviços
tendentes àquelas finalidades; 2 - Compromisso de gasto dos recursos públicos, autorizados
pelo Poder competente, com o fim de atender a uma necessidade da coletividade prevista no
orçamento.
Despesas Correntes: As realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o
funcionamento dos órgãos.
Despesas de Capital: As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais,
abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de
instalações, equipamentos, material permanentes, títulos representativos do capital de empresas
ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de
empréstimos.
Despesas de Custeio: As necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da
administração como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de consumo e a
contratação de serviços de terceiros.
Despesas de Exercícios Anteriores: As relativas a exercícios encerrados, para as quais o
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas
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que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição
interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente. Poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento,
discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Destaque de Crédito: Operação descentralizadora de crédito orçamentário em que um Órgão
ou entidade transfere para outro Órgão ou entidade o poder de utilização dos recursos que lhe
foram dotados.
Dívida Ativa: A constituída pelos créditos do Estado, devido ao não pagamento pelos
contribuintes, dos tributos, dentro dos exercícios em que foram lançados. Por isso, só os tributos
diretos, sujeitos o lançamento prévio, constituem dívida ativa. Não obstante, tem sido aceito o
critério de estender-se o conceito de dívida ativa a outras categorias de receita, como as de
natureza patrimonial e industrial, bem como provenientes de operações diversas com a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, etc.
Dívida Consolidada: Ver Dívida Fundada.
Dívida Pública Externa: Compromissos assumidos por entidade pública gerando a obrigação
de pagamento do principal e acessórios.
Dívida Flutuante Pública: A contraída pelo Tesouro Nacional, por um breve e determinado
período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para
atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante
compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar,
excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívidas a pagar, os depósitos e os débitos de
tesouraria.
Dívida Fundada Pública: Compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos
para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos.
Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto,
em moeda nacional.
Dívida Pública: Compromissos de entidade pública decorrentes de operações de créditos, com
o objetivo de atender às necessidades dos serviços públicos, em virtude de orçamentos
deficitários, caso em que o governo emite promissórias, bônus rotativos, etc., em curto prazo, ou
para a realização de empreendimentos de vulto, em que se justifica a emissão de um
empréstimo em longo prazo, por meio de obrigações e apólices. Os empréstimos que
caracterizam a dívida pública são de curto ou longo prazo. A dívida pública pode ser proveniente
de outras fontes, tais como: depósitos (fianças, cauções, cofre de órgãos, etc.), e de resíduos
passivos (restos a pagar). A dívida pública classifica-se em consolidada ou fundada (interna ou
externa) e flutuante ou não consolidada.
Dívida Não Consolidada: Ver Dívida Flutuante.
Dotação: Limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional, para atender
determinada despesa.
Economicidade: Característica da alternativa, mais econômica para a solução de determinado
problema.
Efetividade: Impacto de uma programação em termos de solução de problemas.
Eficácia: Capacidade da organização em cumprir as suas metas e objetivos previamente
fixados.
Eficiência: Medem a capacidade da organização em utilizar, com rendimento máximo, todos os
insumos necessários ao cumprimento dos seus objetivos e metas. A eficiência preocupa-se com
os meios, com os métodos e procedimentos planejados e organizados a fim de assegurar
otimização dos recursos disponíveis.
Elemento de Despesa: Desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e
outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins.
Empenho da Despesa: Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado
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obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe
o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da
despesa pública.
Empenho Estimativo: Destinado a atender despesa de valor não quantificável durante o
exercício.
Empenho Global: Destinado a atender despesa quantificada e de base liquidável, geralmente
em cada mês, durante a fluência do exercício.
Empenho Ordinário: Destinado a atender despesa quantificada e liquidável de uma só vez.
Empresa Pública: Entidade empresarial, com personalidade jurídica de direito privado e
participação única do Poder Público no seu capital e direção, na forma da lei, sendo de
propriedade única do Estado. É pessoa jurídica de direito privado, sem privilégios estatais, salvo
as prerrogativas que a lei especificar em cada caso particular, para a realização das atividades
desejadas pelo Poder Público.
Encargos de Financiamento: Juros, taxas e comissões pagos ou a pagar, decorrentes de
financiamentos interno ou externo.
Encargos Financeiros do Estado: Recursos para saldar compromissos assumidos pelo
Estado, relativos à dívida interna e externa e às emissões de agente arrecadador do Tesouro,
entre outros.
Encargos Previdenciários do Estado: Recursos destinados a pagamento dos proventos de
aposentadoria e pensões dos servidores civis e militares da administração direta do Estado e,
por meio do IGEPREP, a corrigir distorções de renda e assegurar especificamente ao servidor
público a formação de um patrimônio individual progressivo.
Encargos Sociais: Ver Pessoal e Encargos Sociais
Equalização de Preços: Despesas para cobrir a diferença entre os preços de mercado e o
custo de remição de gêneros alimentícios ou outros bens.
Erário: Tesouro ou Fazenda Pública.
Esfera Orçamentária: Especifica se a dotação orçamentária pertence ao orçamento fiscal,
orçamento da seguridade social ou orçamento de investimento. O código da classificação é
composto por dois algarismos, sendo: 10 - Orçamento fiscal; 20 - Orçamento da seguridade
social; 30 - Orçamento de investimento.
Estágios da Receita: Os estágios da receita são: lançamento, arrecadação e recolhimento.
Lançamento: é a relação individualizada dos contribuintes, discriminando a espécie, o valor e o
vencimento do imposto de cada um; Arrecadação: é o momento em que os contribuintes
comparecem perante aos agentes arrecadadores a fim de liquidarem suas obrigações para com
o estado; Recolhimento: é o ato pelo qual agentes arrecadadores entregam diariamente ao
Tesouro público o produto da arrecadação.
Estágios da Despesa: Os estágios da despesa são: empenho, liquidação e pagamento.
Empenho: é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de
pagamento, pendente ou não de implemento de condição; Liquidação: é a verificação do
implemento de condição, ou seja, verificação objetiva do cumprimento contratual; Pagamento: é
a emissão do cheque ou ordem bancária em favor do credor.
Estimativa da Receita: A estimativa da receita é realizada visando determinar antecipadamente
o volume de recursos a ser arrecadado num dado exercício financeiro, possibilitando uma
programação orçamentária equilibrada. É essencial o acompanhamento da legislação específica
de cada receita onde são determinados os elementos indispensáveis à formulação de modelos
de projeção, como a base de cálculo, as alíquotas e os prazos de arrecadação.
Evento: Qualquer ato ou fato que deva ter tratamento pelo SIAFEM.
Execução Financeira: Utilização dos recursos financeiros visando atender à realização dos
subprojetos e/ou subatividades, atribuídos às unidades orçamentárias.
Execução Orçamentária da Despesa: Utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral
da União e nos créditos adicionais, visando à realização dos subprojetos e/ou subatividades
atribuídos às unidades orçamentárias.
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Excesso de Arrecadação: O saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
Exercício Financeiro: Período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide
com o ano civil.
Exercícios Anteriores: Refere-se às dívidas reconhecidas, resultantes de compromissos
gerados em exercícios financeiros anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento, que, por
motivo de força maior, não foram objeto de empenho.
Fato Administrativo: Alteração nos elementos do patrimônio público.
Fato Gerador: Fato, ou o conjunto de fatos, ou o estado de fato, a que o legislador vincula o
nascimento de obrigações jurídicas de pagar tributo determinado.
Fonte de Recursos: Identifica a natureza dos recursos públicos; do Tesouro, Outras Fontes e
Transferidos do Tesouro.
Fundação Pública: Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criada por lei para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por
órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, e
funcionamento custeado, basicamente, por recursos do Poder Público, ainda que sob forma de
prestação de serviços.
Fundo: Conjunto de recursos com a finalidade de desenvolver ou consolidar, por meio de
financiamento ou negociação, uma atividade pública específica.
Fundos de Participação: 1 - Recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
por sua participação, estabelecida na Constituição e em lei, na arrecadação de tributos federais;
2 - Mecanismo compensatório em favor dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, adotado
por ocasião da reforma tributária de 1965, que centralizou os impostos de maior grau de
elasticidade (IR e IPI), na esfera de competência da União. A Constituição de 1988 determinou
que a partir de 1993, 44% do produto arrecadado, através do IR e do IPI sejam destinados aos
fundos, da seguinte forma: 21,5%, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios.
Fundos Especiais: Parcela de recursos do Tesouro Nacional vinculados por lei à realização de
determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do governo.
Gestão: Ato de gerir a parcela do patrimônio público, sob a responsabilidade de uma
determinada unidade. Aplica-se o conceito de gestão a fundos, entidades supervisionadas e a
outras situações em que se justifique a administração distinta.
Gestão do Tesouro: Gestão de recursos previstos nos Orçamentos do Estado para os órgãos
da administração direta. A gestão tesouro é, pois, a principal gestão desses órgãos. Os recursos
que se destinam os fundos e entidades supervisionadas são considerados como gestão própria,
porque, na sua transferência, foram registrados como despesa na gestão tesouro.
Gestor: Quem gere ou administra negócios, bens ou serviços.
Grupo de Despesa: Classificação da despesa quanto à sua natureza, compreendendo os
grupamentos, a saber: 1 - Pessoal e encargos sociais; 2 - Juros e encargos da dívida interna; 3 Juros e encargos da dívida externa; 4 - Outras despesas correntes; 5 - Investimentos; 6 Inversões financeiras; 7 - Amortização da dívida interna; 8 - Amortização da dívida externa; 9 Outras despesas de capital.
Guia de Recebimento (GR): Destina-se à arrecadação de receitas próprias, ao recolhimento de
devolução de despesas ou ao acolhimento de depósitos de diversas origens.
Identificador de Operação de Crédito (IDOC): Identifica a operação de crédito provedora,
beneficiária ou interveniente nos recursos indicados. O código de 4 (quatro) algarismos identifica
a unidade orçamentária responsável pela operação de crédito e o agente financeiro. Quando
não há recursos decorrentes de operação de crédito, usa-se o código 9999 - OUTROS
RECURSOS, não decorrentes de operações de crédito.
Identificador de Uso (IDUSO): Complementa informação concernente à indicar se os recursos
compõem contrapartida estadual de empréstimos ou de doações, ou destinam-se a outras
aplicações: 0 recursos não destinados a Contrapartida - No país; 1 - Contrapartida BIRD; 2 -
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Contrapartida BID; 3 - Contrapartida com enfoque setorial amplo; 4 – Contrapartida de outros
empréstimos; 5 – Contrapartida de Doações; 6 – Contrapartida de Convênios.
Impostos: Tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Basicamente, os fatos geradores de
impostos são: Patrimônio: tributado por impostos diretos como, por exemplo, o IPTU, o IPVA e o
ITR; Renda: tributada por impostos diretos cuja base de cálculo é constituída pelos fluxos anuais
de rendimentos; Consumo: a compra e venda de mercadorias e serviço constitui o fato
dominante, variando apenas o momento em que o imposto é cobrado (do produtor - IPI, ou do
consumidor - ICMS) e a base de cálculo de operação (se o valor adicionado ou o total de
transação). Atualmente, todos os impostos sobre o consumo são IVA, ou seja, sobre o valor
agregado.
Impostos Diretos: Tributos cujos contribuintes são os mesmos indivíduos que arcam com o
ônus da respectiva contribuição.
Impostos Gerais: Incidem amplamente sobre determinado conjunto de transações, como a
venda de produtos industrializados.
Impostos Indiretos: Tributos que os contribuintes podem transferir o ônus da contribuição, total
ou parcialmente, para terceiros.
Imposto Sobre o Valor Adicionado: O mesmo que imposto sobre valor agregado.
Incentivo Fiscal: Assume, geralmente, a forma de isenção parcial ou total de um imposto, tendo
por objetivo, incrementar um determinado segmento produtivo, transferir recursos para o
desenvolvimento de regiões carentes ou melhorar a distribuição de renda do país.
Indicadores Econômicos: Entende-se por indicador o elemento que permite o
acompanhamento de um fenômeno em observação. Alguns indicadores econômicos, baseados
em variáveis conhecidas, são construídos (tais como o consumo industrial de energia elétrica,
venda de eletrodomésticos e de autoveículos, etc.), e seu comportamento passa a identificar o
comportamento provável da atividade econômica. Evidências desse tipo são utilizadas como
"termômetros" pelos mentores da política econômica para mudança e redirecionamento dos
instrumentos de política. A previsão orçamentária de recursos requer a construção ou adoção de
indicadores que possibilitem acompanhar oscilações de curto prazo das variáveis que afetam o
comportamento das receitas.
Índice de Custos ou Preços: Índice adotado para cada tipo de fornecimento, obra ou serviço.
Índice de Preços ao Consumidor (IPC): Índice calculado pela FIBGE entre os dias 16 de um
mês e 15 do mês seguinte. Sua metodologia de cálculo é a mesma utilizada para o INPC,
diferindo apenas quanto ao período de coleta de dados.
Índice Geral de Preços (IGP): Índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas nas regiões
metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, no período entre o dia 12 e o último dia de cada
mês. É composto pela ponderação de três outros índices, com os seguintes pesos: Índice de
Preço no Atacado (IPA), 60%; Índice de Preço ao Consumidor (IPC), 30% e Índice Nacional da
Construção Civil (INCC), 10%.
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC): Calculado pela FIBGE entre os dias 01 e
30 de cada mês. Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove
regiões de produção econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que
abrange famílias com renda de l (um) a 8 (oito) salários mínimos. As regiões e ponderações são
as seguintes: São Paulo, 28,46%; Rio de Janeiro, 12,52%; Belo Horizonte, 11,36%; Salvador,
9,10%; Porto Alegre, 7,83%; Recife, 7,10%; Brasília, 6,92%; Fortaleza, 5,61%; Belém, 4,20%.
Ingressos Públicos ou Entradas: Importâncias em dinheiro, a qualquer título, recebidas pelos
cofres públicos. Nem todos os ingressos constituem receitas públicas, uma vez que alguns se
caracterizam como simples movimentos de fundos, isto é, não se incorporam ao patrimônio do
Estado, uma vez que suas entradas condicionam-se a uma restituição posterior.
Investimentos: Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras
públicas, à realização de programas especiais de trabalho e à aquisição de instalações,
equipamento e material permanente.
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Inversões Financeiras: Dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou bens de capital já em
utilização; a títulos financeiros e à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas,
inclusive às operações bancárias ou de seguros.
Isenção: Favor fiscal concedido por lei, que consiste em dispensar o contribuinte do pagamento
do um tributo devido. Na isenção, a obrigação de pagar o tributo existe, mas foi dispensada. Na
imunidade, essa obrigação inexiste.
Impostos Sobre o Valor Adicionado (IVA): Impostos gerais, ad valorem sobre vendas de
mercadorias e serviços, cobrados em todos os estágios do processo de
produção/comercialização, e com base no valor adicionado em cada etapa do ciclo.
Janela Orçamentária: Destinação de recursos na lei orçamentária em valores significativamente
inferiores aos custos das ações correspondentes, com a finalidade de facilitar futuras
suplementações. Dotação simbólica.
Lançamento: Ato administrativo que visa liquidar a obrigação tributária, através da identificação
do fato gerador ocorrido, determinação do sujeito passivo, mensuração da base de cálculo e
aplicação de alíquota.
Lei: Regra geral, justa e permanente estabelecida por vontade imperativa do Estado. Qualquer
norma jurídica obrigatória, de efeito social, emanada do poder público competente. Conceitua-se
como dispositivo a parte da lei que contém os preceitos coercitivos devidamente coordenados e
articulados.
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): Lei que compreende as metas e prioridades da
Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na
legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
Leilão: Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente apreendidos, a quem oferecer maior lance,
igual ou superior ao da avaliação.
Lei Orçamentária Anual (LOA): Lei especial que contém a discriminação da receita e da
despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho
do governo, obedecida os princípios de unidade, universalidade e anualidade.
Liberação de Cotas: Transferência dos recursos financeiros do órgão central do sistema de
programação financeira para os órgãos setoriais.
Licitação: Processo pelo qual o poder público adquire bens e/ou serviços destinados à sua
manutenção e expansão. São modalidades de licitação: convite, tomada de preços, concorrência
pública, leilão e concurso público. (Lei 8.666 de 21 de junho de 1993)
Limite de Saque: Disponibilidade financeira da unidade gestora, para a realização de
pagamentos.
Liquidação da Despesa: Verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Material de Consumo: Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos:
artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, gêneros
alimentícios, artigos de mesa, combustíveis etc.
Material Permanente: Aquele de duração superior a dois anos. Exemplos: mesas, máquinas,
tapeçaria, equipamentos de laboratórios, ferramentas, veículos, semoventes etc..
Meta: Produto quantificado a ser obtido durante a execução do projeto/atividade, programa e
subprograma.
Modalidade de Aplicação: Classificação da natureza da despesa que traduz a forma como os
recursos serão aplicados pelos órgãos/entidades, podendo ser diretamente pelos mesmos ou
sob a forma de transferências a outras entidades públicas ou privadas que se encarregarão da
execução das ações.
Natureza da Despesa: Ver Classificação.
Nota de Dotação: Registro de desdobramento, por plano interno e/ou fonte, quando detalhada,
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dos créditos previstos na Lei Orçamentária Anual, bem como a inclusão dos créditos nela não
considerados.
Nota de Empenho: Registro de eventos vinculados ao comprometimento da despesa, na base
do empenho.
Nota de Lançamento: Registro da apropriação/liquidação de receitas e despesas, bem como de
outros eventos, inclusive os relativos a entidades supervisionadas.
Nota de Movimentação de Crédito: Registro dos eventos vinculados à transferência de
créditos, tais como destaque, provisão, anulação de provisão e anulação de destaque.
Nota de Previsão de Receita: Registro das previsões de receitas relativas às entidades e
fundos não abrangidos pelos orçamentos da União.
Objeto de Gasto: Nível mais detalhado de classificação da natureza da despesa. É o mesmo
que elemento de despesa (vide Classificação Econômica da Despesa).
Obra: Construção, reforma ou ampliação de bens imóveis realizada por execução direta ou
indireta.
Obrigações Patronais: Despesas com encargos que a administração é levada a atender pela
sua condição de empregadora, resultante de pagamento de pessoal, tais como as contribuições
previdenciárias.
Operação de Crédito: Levantamento de empréstimo pelas entidades da administração pública,
com o objetivo de financiar seus projetos e/ou atividades, podendo ser interna ou externa.
Orçamentação: Detalhamento dos programas e subprogramas constantes da programação de
governo, em ações específicas materializadas nos projetos/atividades/subprojetos/subatividades
orçamentários. Compreende, também, a especificação dos insumos materiais e recursos
humanos necessários ao desenvolvimento dessas ações específicas, em conformidade com a
classificação por objeto de gasto legalmente adotada.
Orçamento da Seguridade Social: Integra a Lei Orçamentária Anual, e abrange todas as
entidades, fundos e fundações de administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo
Poder público, vinculados à Seguridade Social.
Orçamento de Investimento: Integra a Lei Orçamentária Anual e refere-se ao orçamento de
investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto.
Orçamento Fiscal: Integra a Lei Orçamentária Anual e refere-se ao orçamento dos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Orçamento Programa: Originalmente, sistema de planejamento, programação e orçamentação,
introduzido nos Estados Unidos da América , no final da década de 50, sob a denominação de
PPBS (Planning Programning Budgeting System). Principais características: integração,
planejamento, orçamento; quantificação de objetivos e fixação de metas; relações insumo
produto; alternativas programáticas; acompanhamento físico financeiro; avaliação de resultados;
e gerência por objetivos.
Orçamento Público: Lei de iniciativa do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa
da administração pública. É elaborada em um exercício para depois de aprovada pelo Poder
Legislativo, vigorar no exercício seguinte.
Orçamento Tradicional:Processo orçamentário em que apenas uma dimensão do orçamento é
explicitada, qual seja, o objeto de gasto. Também é conhecido como Orçamento Clássico.
Ordem Bancária: Destina-se ao pagamento de compromissos, bem como à liberação de
recursos para fins de adiantamento e suprimento de fundos.
Ordenador de Despesa: Qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pelos quais
responda.
Órgão: Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, aos quais estão vinculadas as respectivas
Unidades Orçamentárias.
Órgão Central: Incumbido de normatizar e coordenar a ação dos outros órgãos que compõe o
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sistema.
Órgão Setorial: Articulador entre o órgão central e os órgãos executores, dentro de um sistema,
sendo responsável pela coordenação das ações na sua esfera de atuação.
Outras Despesas Correntes: Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina
administrativa do governo, tais como: aquisição de pessoal, material de consumo, pagamento de
serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente
da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
Outras Despesas de Capital: Despesas de capital não classificáveis como "investimentos" ou
"inversões financeiras".
Pagamento: Último estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou
ordem bancária em favor do credor.
Pagamentos de Sentenças Judiciárias: Despesas em virtude de sentenças judiciárias. Far-seão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais serão consignados ao Poder
Judiciário, nos Tribunais responsáveis pelas sentenças.
Parâmetro: Numa expressão ou equação, letra distinta da variável, cujo valor numérico pode ser
fixado arbitrariamente.
Passivo: Contas relativas às obrigações, que uma pessoa física ou jurídica deve satisfazer.
Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em passivo circulante,
exigível de curto e longo prazos, resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido e passivo
compensado.
Passivo Circulante: Depósitos, restos a pagar, antecipações de receita, bem como outras
obrigações pendentes ou em circulação, exigíveis até o término do exercício seguinte.
Passivo Compensado: Contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens,
direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou
indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as referentes a atos e fatos relacionados com a
execução orçamentária e financeira.
Patrimônio: Conjunto de bens direitos e obrigações de uma entidade.
Patrimônio Líquido: Capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas,
bem como o resultado acumulado e não destinado.
Patrimônio Público: Conjunto de bens à disposição da coletividade.
Pessoal e Encargos Sociais: Despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de
cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as
obrigações de responsabilidade do empregador.
Planejamento: Metodologia de administração que consiste, basicamente, em determinar os
objetivos a alcançar, as ações a serem realizadas, compatibilizando-as com os meios
disponíveis para sua execução. Essa concepção da ação planejada é também conhecida como
planejamento normativo.
Planejamento Estratégico Situacional: Estratégico por admitir opositores, o que requer a
formulação de estratégias para conseguir o apoio necessário para sua viabilização. Situacional
porque centraliza sua análise, propostas e ação, preponderantemente na situação, baseado na
certeza de que para alterar a projeção do futuro indesejável, tem que se atuar no presente.
Sintetiza-se no seguinte conceito; "é o cálculo constante, que precede, preside e segue a ação
orientada à solução de problemas e a lograr uma imagem objetivo desejado". A função de
produção usada, além dos fatores econômicos, compreende também os relativos ao poder, e
por isso, a necessidade de formular estratégias, para viabilizar os fatores necessários à ação, de
forma dinâmica e flexível.
Plano de Contas: Estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizáveis numa entidade.
O plano contém diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam a feitura dos registros dos
atos praticados e dos fatos ocorridos na entidade.
Plano Interno: Instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação planejada, usado
como forma de detalhamento do projeto/atividade, de uso exclusivo de cada órgão. Os códigos
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de PI poderão ter até 11 (onze) posições alfanuméricas o tratamento da informação decorrente
do código de PI caberá a cada órgão, de acordo com as metas de governo e o planejamento
estratégico institucional.
Plano Plurianual: Lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada. Vigora por cinco anos, sendo elaborado no
primeiro ano do mandato presidencial, abrangendo até o primeiro ano do mandato seguinte.
Política Fiscal: Coordenação da tributação, dívida pública e despesas governamentais, com o
objetivo de promover o desenvolvimento e a estabilização da economia. Opera, basicamente,
através de três esquemas: via tributo sobre a renda e produção, via incentivos e abatimentos
fiscais.
Política Monetária: Controle do sistema bancário e monetário exercido pelo governo, com a
finalidade de propiciar estabilidade para o valor da moeda, equilíbrio no balanço de pagamentos,
pleno emprego e outros objetivos correlatos.
Precatório: Ver Pagamento de Sentenças Judiciárias.
Preço Inicial: O constante de proposta para realização dos fornecimentos ou execução das
obras ou serviços.
Prestação de Contas: Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa
designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e
despesa, os quais, se aprovados pelo Ordenador de Despesa, integrarão a sua tomada de
contas; é também o levantamento organizado pelo Serviço de Contabilidade das entidades da
Administração Indireta, inclusive das Fundações instituídas pelo Poder Público.
Previsão: Num sentido mais amplo, é prever a direção e a extensão, partindo do conhecimento
do presente, do passado, e com base em certas hipóteses sobre o futuro. Admite a
probabilidade e exclui a certeza absoluta.
Previsão Orçamentária: A previsão orçamentária é, além de ato de planejamento das
atividades financeiras do Estado, ato de caráter jurídico, "criador de direitos e de obrigações".
Princípios Orçamentários: Regras que cercam a instituição orçamentária, visando a dar-lhe
consistência, principalmente no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. Os principais
são: universalidade, unidade, exclusividade, especificação, periodicidade, autorização prévia,
exatidão, clareza, publicidade, equilíbrio e programação.
Prioridade: Grau de precedência que representa o projeto/atividade dentro da programação
estabelecida, tanto para a unidade orçamentária quanto para o órgão setorial e o órgão central.
Processamento de Dados: Conjunto de tarefas em que se utiliza, geralmente, computadores.
Processo Orçamentário: Conjunto das funções a serem cumpridas pelo orçamento em termos
de planejamento, (decisão quanto aos objetivos, recursos e políticas sobre aquisição, utilização
e disposição desses recursos), controle gerencial (obtenção e utilização eficaz e eficiente dos
recursos no atingimento dos objetivos) e controle operacional (eficácia e eficiência na execução
das ações específicas).
Programação da Execução Orçamentária: O detalhamento da execução física do programa de
trabalho ao longo do exercício, tendo em conta as características, exigências e interdependência
das ações, visando sua compatibilização com o fluxo da receita, a maximização dos resultados e
a minimização dos desperdícios e ociosidade dos recursos. A contrapartida da programação
física deve ser a programação financeira.
Programação Financeira: Atividades relativas ao orçamento de caixa, compreendendo a
previsão do comportamento da receita, a consolidação dos cronogramas de desembolso e o
estabelecimento do fluxo de caixa.
Programação Orçamentária: Identificação dos produtos finais de uma organização,
representados pelos seus programas e subprogramas, fixados a partir dos objetivos constantes
dos planos de governo, além da determinação dos recursos reais e financeiros exigidos e das
medidas de coordenação e compatibilização requeridas.
Programa de Trabalho: Elenco de projetos e/ou atividades que identificam as ações a serem
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realizadas pelas Unidades Orçamentárias, pelo órgão ou pelo Estado.
Programa: Desdobramento da classificação funcional programática, através do qual se faz a
ligação entre os planos de longo e médio prazo aos orçamentos plurianuais e anuais,
representando os meios e instrumentos de ação, organicamente articulados para o cumprimento
das funções. Os programas, geralmente, representam os produtos finais da ação
governamental.
Projeto: Instrumento cuja programação deve ser articulada e compatibilizada com outros, para
alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
do governo.
Proposta Orçamentária: Previsão da receita e despesa para um exercício, com os respectivos
quadros e justificativas. No caso do Estado, materializa o Projeto de Lei Orçamentária
encaminhado pelo Poder Executivo a Assembléia Legislativa do Estado do Pará.
Provisão: Operação descentralizadora de crédito orçamentário, em que a unidade orçamentária
de origem possibilita a realização de seus programas de trabalho por parte de unidade
administrativa diretamente subordinada, ou por outras unidades orçamentárias ou
administrativas não subordinadas, dentro de um mesmo Órgão.
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD): Instrumento que detalha, operacionalmente, os
projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária Anual, especificando os elementos de
despesa e respectivos desdobramentos. É o ponto de partida para a execução orçamentária.
Receita: Recursos auferidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do
exercício, desdobrados nas categorias econômicas de correntes e de capital.
Receitas Correntes: Receitas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado,
isto é, que se esgotam dentro do período anual. São os casos, por exemplo, das receitas dos
impostos que, por se extinguirem no decurso da execução orçamentária, têm, por isso, de ser
elaboradas todos os anos. Compreendem as receitas tributárias, patrimoniais, industriais e
outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.
Receitas de Capital: Receitas que alteram o patrimônio duradouro do estado, como, por
exemplo, aquelas provenientes da observância de um período ou do produto de um empréstimo
contraído pelo estado a longo prazo. Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a
conversão em espécie de bens e direitos, reservas, bem como as transferências de capital.
Receita Extra Orçamentária: Valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não
figure no orçamento e, conseqüentemente, toda arrecadação que não constitui renda do Estado.
O seu caráter é de extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos.
Receita Orçamentária: Valores constantes do orçamento, caracterizada conforme o art. 11 da
Lei nº 4.320/64.
Receita Ordinária: Receita arrecadada sem vinculação específica, inclusive transferências aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, à disposição do Tesouro para a execução do orçamento,
conforme alocação das despesas.
Receita Originária: Rendimentos que os governos auferem, utilizando os seus próprios
recursos patrimoniais industriais e outros, não entendidos como tributos. As receitas originárias
correspondem às rendas, como os foros, laudêmios, aluguéis, dividendos, participações (se
patrimoniais) e em tarifas (quando se tratar de rendas industriais).
Receita Própria: As arrecadações pelas entidades públicas em razão de sua atuação
econômica no mercado. Estas receitas são aplicadas pelas próprias unidades geradoras.
Receita Pública: l - A entrada que, integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer reservas,
condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto como elemento novo e
positivo; 2 - Toda arrecadação de rendas autorizadas pela Constituição Federal, Leis e Títulos
Creditórios à Fazenda Pública; 3 - Conjunto de meios financeiros que o Estado e as outras
pessoas de direito público auferem, e, livremente, e sem reflexo no seu passivo, podem dispor
para custear a produção de seus serviços e executar as tarefas políticas dominantes em cada
comunidade. Em sentido restrito, portanto, receitas são as entradas que se incorporam ao
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patrimônio como elemento novo e positivo; em sentido lato, são todas as quantias recebidas
pelos cofres públicos, denominando-se entradas ou ingressos (em sentido restrito, nem todo
ingresso constitui receita pública; o produto de uma operação de crédito, p. ex. , é um ingresso
mas não é receita nessa concepção, porque em contraposição à entrada de recursos financeiros
cria uma obrigação no passivo da entidade pública); 4 - No sentido de CAIXA ou
CONTABILÍSTICO são receitas públicas todas e quaisquer entradas de fundos nos cofres do
Estado, independentemente de sua origem ou fim; 5 - No sentido financeiro ou próprio são
receitas públicas apenas as entradas de fundos nos cofres do Estado que representem um
aumento do seu patrimônio. Outra maneira de se ver o problema é considerar que, para que
exista uma receita pública, é necessário que a soma de dinheiro arrecadada seja efetivamente
disponível, isto é, que possa em qualquer momento ser objeto dentro das regras políticas e
jurídicas de gestão financeira, de uma alocação e cobertura de despesas públicas.
Receita Vinculada: Receita arrecadada com destinação especifica estabelecida na legislação
vigente. Se a receita vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do
planejamento, por outro lado, o aumento da vinculação introduz maior rigidez na programação
orçamentária.
Receitas de Transparências: Valores provenientes do repasse de recursos captados por outras
instituições.
Recursos Disponíveis: Recursos sobre os quais o Poder Executivo mantém autonomia no
sentido de prover sua alocação em programas prioritários, em face das decisões de política
econômica global.
Recursos Pecuniários: Recursos na forma de numerário.
Recursos Reais: Recursos humanos, materiais e institucionais que, juntamente com os serviços
de terceiros, são utilizados no desenvolvimento de um projeto ou atividade.
Regime de Caixa: Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício
apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.
Regime de Competência: Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos
durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo.
Regime Misto: Modalidade conceitual estabelecida pela Lei nº 4.320/64, que dispõe sobre as
finanças públicas da federação, Art. 35 do Título IV - Do Exercício Financeiro, e que determina
para a execução orçamentária, a combinação do Regime de Caixa para as receitas, ou seja, a
realização dessas se dará após o efetivo impacto nas disponibilidades financeiras e o Regime de
Competência para a despesa, reconhecendo-a em momentos diferentes, quais sejam:
1- A obrigação em potencial ocorre no primeiro estágio, denominado empenho da despesa e que
resulta em potencialidade passiva, e
2- A obrigação real que ocorre no segundo estágio consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor, tendo por base os documentos hábeis que sustentam a efetiva realização da
despesa correspondente.
Considera-se, também, como despesa realizada, em cumprimento à determinação legal, os
saldos dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados, independente de serem
liquidados ou cancelados em exercícios subseqüentes.
Registro: Conjunto de dados relacionados entre si, organizados e mantidos por qualquer meio
de armazenamento.
Repartição da Receita Tributária: Além das receitas transferidas pela União aos Estados,
Distrito Federal e Municípios por meio dos fundos de participação, a União transfere ainda para
as referidas esferas de governo: 3% do produto de arrecadação dos impostos sobre produtos
industrializados, para aplicação em programas de financiamento ao gestor produtivo das regiões
norte, nordeste e centro-oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional; 10%
do produto de arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, aos Estados o Distrito
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;
50% do imposto territorial rural aos Municípios onde a arrecadação for efetuada; 30% do imposto
sobre operações financeiras - ouro, aos Estados e 70% aos Municípios produtores de ouro;
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2/3% da distribuição do salário educação destinam-se ao estado onde a arrecadação for
efetuada.
Repasse: Importância que a unidade orçamentária transfere a outro órgão, estando associado
ao destaque orçamentário.
Reserva de Capital: Constituem reservas de capital: a - a contribuição do subscritor de ações
que exceder o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que
ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações e debêntures ou partes beneficiarias; b - o produto da alienação de partes
beneficiarias e bônus de subscrição; c - o prêmio recebido na emissão de debêntures; d - as
doações e as subvenções para investimento. e - o resultado da correção monetária do capital
realizado, enquanto não capitalizado.
Reserva de Contingência: Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão,
unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para
abertura de créditos adicionais.
Reserva de Contingência Contábil: Parte do lucro líquido destinado pela assembléia geral à
formação de reserva, com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.
Restituição: Direito do contribuinte que pagou tributo indevidamente, a reaver o valor pago.
Restos a Pagar: Despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se
as processadas das não processadas.
Resultado Apurado: Conta transitória utilizada no encerramento do exercício para demonstrar a
apuração do resultado.
Resultado do Exercício: Constituído pelo resultado orçamentário e o resultado extraorçamentário.
Resultado Extra Orçamentário: Decréscimos, interferências ativas e mutações patrimoniais
passivas independentes da execução orçamentária.
Resultado de Exercícios Futuros: Contas representativas de receitas de exercícios futuros,
bem como as despesas a elas correspondentes.
Resultado Orçamentário: Despesas, interferências ativas e mutações patrimoniais passivas
resultantes de execução orçamentária.
Retenção na Fonte: Desconto de imposto sobre a renda efetuado pelo pagador sobre
rendimentos do trabalho assalariado, de capital, ou pela prestação de serviços podendo ou não
vir a ser compensado na declaração anual de rendimentos.
Seguridade Social: Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social.
Sistema de Contas: Conjunto de contas que registra ocorrências de características comuns a
determinados atos administrativos. O sistema de contas na administração pública compreende o
sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação.
Sistema de Contas de Compensação: Registra os valores que direta ou indiretamente possam
vir a afetar o patrimônio.
Sistema de Contas Financeiro: Registra a arrecadação da receita e o pagamento da despesa
orçamentária e extra orçamentária. A fonte alimentadora do sistema financeiro é o caixa, que
movimenta a entrada e a saída de numerário.
Sistema de Contas Orçamentário: Registra a receita prevista e as autorizações legais de
despesa constantes da Lei Orçamentária Anual e dos créditos adicionais, demonstrando a
despesa fixada e a realizada no exercício, bem como compara a receita prevista com a
arrecadada. As fontes alimentadoras do sistema orçamentário são: os orçamentos e suas
alterações, o caixa e atos administrativos.
Sistema Orçamentário: Estrutura composta pelas organizações, recursos humanos,
informações, tecnologia, regras e procedimentos, necessários ao cumprimento das funções
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definidas no processo orçamentário.
Sistema Patrimonial: Sistema de contas que registra os bens patrimoniais do Estado, os
créditos e os débitos suscetíveis de serem classificados como permanentes ou que sejam
resultados do movimento financeiro, as variações patrimoniais provocadas pela execução do
orçamento ou que tenham outras origens, o resultado econômico do exercício.
Sociedade de Economia Mista: Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
criada por lei para o exercício de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas
ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao Poder Público.
Subsídio: Concessão de dinheiro feita pelo governo às empresas para lhes aumentar a renda
ou abaixar os preços ou para estimular as exportações do pais. Podem também ser concedidas
diretamente ao consumidor. Em termos orçamentários, caracteriza uma subvenção econômica.
Subvenção Econômica: Alocação destinada a cobertura dos déficits de manutenção das
empresas públicas de natureza autárquica ou não, assim como as dotações destinadas a cobrir
a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda. Pelo governo de gêneros
alimentícios ou outros e também as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a
produtores de determinados gêneros ou materiais.
Subvenção Social: Suplementação dos recursos de origem privada aplicados na prestação de
serviços de assistência social ou cultural sem finalidade lucrativa.
Superávit Financeiro: Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais e as operações de créditos a eles
vinculados.
Superávit Orçamentário: Quando a soma das receitas estimadas é maior que às das despesas
orçamentárias previstas.
Suplementação: Aumento de recursos por crédito adicional, para reforçar as dotações que já
constam na lei orçamentária.
Suprimento de Fundos: Instrumento de execução ao qual pode recorrer o ordenador de
despesas para, através de servidor subordinado, realizar despesas que, a critério da
administração e consideradas as limitações previstas em lei, não possam ou não devam ser
realizadas por via bancária.
Taxa: Espécie de tributo que os indivíduos pagam ao Estado, em razão do exercício do Poder
de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
Taxa Média SELIC (TMS): É a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no
SELIC, praticada nas operações compromissadas por um dia, tendo como lastro títulos públicos
federais, estaduais e municipais negociados no mercado secundário.
Termo Aditivo: Instrumento elaborado com a finalidade de alterar itens de contratos, convênios
ou acordos firmados pela administração pública.
Títulos da Dívida Pública: Títulos financeiros com variadas taxas de juros, métodos de
atualização monetária e prazo de vencimento, utilizados como instrumentos de endividamento
interno e externo.
Tomada de Contas: Levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado
na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e
outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo
de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.
Tomada de Preços: Modalidade de licitação realizada entre interessados previamente
cadastrados, observada a necessária qualificação.
Transferências Correntes: Dotações destinados a terceiros sem a correspondente prestação
de serviços incluindo as subvenções sociais, os juros da dívida a contribuição de previdência
social, etc..
Transferências de Capital: Dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras
pessoas de direito público ou privado devam realizar, independente de contraprestação direta
em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo
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derivem da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para
amortização da dívida pública.
Transferências Intra Governamentais: Transferências feitas no âmbito de cada governo.
Podem ser a autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em
legislação especifica.
Transferências Inter Governamentais: Transferências feitas entre a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Tributo: Receita instituída pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições de melhoria, nos termos da Constituição
e das leis vigentes em matéria financeira. A Constituição de 1988 colocou as contribuições sob o
mesmo regime constitucional dos tributos em geral, às quais são aplicadas as normas gerais de
legislação tributária e os princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade.
Unidade Administrativa: Segmento da administração direta ao qual a lei orçamentária anual
não consigna recursos e que depende de destaques ou provisões para executar seus programas
de trabalho.
Unidade de Medida: Padrão que se toma arbitrariamente para termo de comparação entre
grandezas da mesma espécie.
Unidade Gestora: Unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos
orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização.
Unidade Gestora Executora: Unidade gestora que utiliza o crédito recebido da unidade gestora
responsável. A unidade gestora que utiliza os seus próprios créditos passa a ser ao mesmo
tempo unidade gestora executora e unidade gestora responsável.
Unidade Gestora Responsável: Unidade gestora responsável pela realização de parte do
programa de trabalho por ela descentralizado.
Unidade do Orçamento: Princípio segundo o qual os orçamentos de todos os órgãos que
constituem o setor público devem fundamentar-se segundo uma única política orçamentária,
estruturarem-se uniformemente e ajustarem-se a um método único.
Unidade Orçamentária: O segmento da administração direta a que o orçamento da União
consigna dotações especificas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os
quais exerce o poder de disposição.
Universalidade do Orçamento: Princípio segundo o qual a lei orçamentária deve compreender
todas as receitas e todas as despesas pelos seus totais.
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ANEXO 1
NATUREZA DA DESPESA
I - DA ESTRUTURA
A - CATEGORIAS ECONÔMICAS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO
10 - Transferências Intragovernamentais (8)(I) (válida só em 2002)
20 - Transferências à União
22 - Execução Orçamentária Delegada à União (43)(I)
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo (40)(I)
32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal (43)(I)
40 - Transferências a Municípios
41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (40)(I)
42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios (43)(I)
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais (1)(A)
71 - Transferências a Consórcios Públicos (22)(I)
72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (43)(I)
80 - Transferências ao Exterior
90 - Aplicações Diretas
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (22)(I)
93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe. (52)(I)
94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe. (52)(I)
99 - A Definir 2
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D - ELEMENTOS DE DESPESA
01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (40)(A) (52)(A)
03 - Pensões, exclusive do RGPS (52)(A)
04 - Contratação por Tempo Determinado
05 - Outros Benefícios Previdenciários do RPPS (52)(A)
06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
08 - Outros Benefícios Assistenciais
09 - Salário-Família
10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial (52)(A)
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
13 - Obrigações Patronais
14 - Diárias - Civil
15 - Diárias - Militar
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
19 - Auxílio-Fardamento
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores
21 - Juros sobre a Dívida por Contrato
22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes (43)(I)
30 - Material de Consumo
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (1)(I)
32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (40)(A)
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
35 - Serviços de Consultoria
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
37 - Locação de Mão-de-Obra
38 - Arrendamento Mercantil
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
41 - Contribuições
42 - Auxílios
43 - Subvenções Sociais
45 - Subvenções Econômicas (43)(A)
46 - Auxílio-Alimentação
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
49 - Auxílio-Transporte 3
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51 - Obras e Instalações
52 - Equipamentos e Material Permanente
53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural (52)(I)
54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana (52)(I)
55 - Pensões do RGPS - Área Rural (52)(I)
56 - Pensões do RGPS - Área Urbana (52)(I)
57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural (52)(I)
58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana (52)(I)
61 - Aquisição de Imóveis
62 - Aquisição de Produtos para Revenda
63 - Aquisição de Títulos de Crédito
64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos
67 - Depósitos Compulsórios
70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I)
71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita
76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas (1)(A)
91 - Sentenças Judiciais
92 - Despesas de Exercícios Anteriores
93 - Indenizações e Restituições
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (43)(I)
99 - A Classificar
II - DOS CONCEITOS E ESPECIFICAÇÕES
A - CATEGORIAS ECONÔMICAS
3 - Despesas Correntes
Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou
aquisição de um bem de capital. (38)(A)
4 - Despesas de Capital
Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. (38)(A) 4
B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
1 - Pessoal e Encargos Sociais
Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
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pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar 101, de 2000. (1)(A) (8)(A) (38)(A) (40)(I)
2 - Juros e Encargos da Dívida
Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito
internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. (38)(A)
3 - Outras Despesas Correntes
Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. (8)(A) (38)(A)
4 - Investimentos
Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente. (38)(A)
5 - Inversões Financeiras
Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de
outras despesas classificáveis neste grupo. (38)(A)
6 - Amortização da Dívida
Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou
cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. (38)(A)
7 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor (38)(I)
Despesas orçamentárias fixadas que constituem o superávit orçamentário inicial, destinado a garantir desembolsos futuros do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. (38)(I) (43)(E)
9 - Reserva de Contingência (38)(I) (48)(E)
Despesas orçamentárias destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como
eventos fiscais imprevistos, inclusive a abertura de créditos adicionais. (38)(I) (48)(E)
C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO
10 - Transferências Intragovernamentais (8)(I) (válida só em 2002)
Despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo. (8)(I) (válida só em 2002)
20 - Transferências à União
Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta. (38)(A)
22 - Execução Orçamentária Delegada à União (43)(I)
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização à União para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. (43)
(I)
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
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Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta. (38)(A)
31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo (40)(I)
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo. (40)(I)
32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal (43)(I)
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Estados e ao Distrito Federal para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. (43)(I)
40 - Transferências a Municípios
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados
aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta. (38)(A)
41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (40)(I) 6
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou
do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo. (40)(I)
42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios (43)(I)
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Municípios para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
(43)(I)
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública. (38)(A)
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública. (38)(A)
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais (1)(A)
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e
mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil. (1)(A) (38)(A)
71 - Transferências a Consórcios Públicos (22)(I)
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a
forma de consórcios públicos nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, objetivando a execução
dos programas e ações dos respectivos entes consorciados. (22)(I) (38)(A)
72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (43)(I)
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. (43)(I)
80 - Transferências ao Exterior
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a organismos internacionais e a fundos instituídos por diversos
países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil. (38)(A)
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90 - Aplicações Diretas 7
Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de
outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma
esfera de governo.
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (22) (I)
Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras
entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais,
bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de Governo. (22)(I) (38)(A)
93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe. (52)(I)
Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras
entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais,
bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação participe, nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.(52)(I)
94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe. (52)(I)
Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras
entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais,
bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação não participe, nos
termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. (52)(I)
99 - A Definir
Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de
Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição.
(8)(A) (38)(A)
D - ELEMENTOS DE DESPESA
01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (40)(A) (52)
(A)
Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos servidores inativos do Regime Próprio de
Previdência do Servidor - RPPS, e de reserva remunerada e reformas dos militares. (38)(A) (40)(A) (52)
(A) 8
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03 - Pensões, exclusive do RGPS (52)(A)
Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares; pensões concedidas por
lei específica ou por sentenças judiciais; exclusive as pensões do RGPS. (38)(A) (52)(A)
04 - Contratação por Tempo Determinado
Despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso. (1)(A) (8)(A) (38)(A)
05 - Outros Benefícios Previdenciários do RPPS (52)(A)
Despesas orçamentárias com outros benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, exclusive aposentadoria, reformas, pensões e salário família. (38)(A) (52)(A)
06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
Despesas orçamentárias decorrentes do cumprimento do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, que
dispõe:
“Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
[...]
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.” (38)(A)
07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
Despesas orçamentárias com os encargos da entidade patrocinadora no regime de previdência fechada, para
complementação de aposentadoria. (38)(A)
08 - Outros Benefícios Assistenciais
Despesas orçamentárias com: Auxílio-Funeral devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado por motivo de
prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora ou militar, cônjuge ou companheiro servidor público ou militar por motivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar devido ao dependente do
servidor ou militar, conforme regulamento, e Auxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor ou militar.
(1)(A) (38)(A) (40)(A)
09 - Salário-Família 9
Despesas orçamentárias com benefício pecuniário devido aos dependentes econômicos do militar ou do
servidor, exclusive os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, os quais são pagos à conta
do plano de benefícios da previdência social. (1)(A) (38)(A)
10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial (52)(A)
Despesas orçamentárias com pagamento do seguro-desemprego e do abono de que tratam o inciso II do art.
7o e o § 3o do art. 239 da Constituição Federal, respectivamente. (38)(A) (52)(A)
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos
de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais
como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de
Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou
Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação
de Direção Geral ou Direção (Magistério de lº e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior;
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Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho;
Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias
1/3 (art. 7o, inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; LicençaPrêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais
Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias
Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela
Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13o Salário;
13o Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; “Pró-labore” de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente. (1)(A) (38)(A)
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
Despesas orçamentárias com: Soldo; Gratificação de Localidade Especial; Gratificação de Representação;
Adicional de Tempo de Serviço; Adicional de Habilitação; Adicional de Compensação Orgânica; Adicional Militar; Adicional de Permanência; Adicional de Férias; Adicional Natalino; e outras despesas correlatas, de caráter permanente, previstas na estrutura remuneratória dos militares. (1)(A) (38)(A)
13 - Obrigações Patronais
Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar
para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa. (38)(A) (40)(A) (43)(A) 10
14 - Diárias - Civil
Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana, do servidor público
estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório,
entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em
caráter permanente. (38)(A)
15 - Diárias - Militar
Despesas orçamentárias decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada. (38)(A)
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas orçamentárias relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da
espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
(38)(A)
17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Despesas orçamentárias eventuais, de natureza remuneratória, devidas em virtude do exercício da atividade
militar, exceto aquelas classificadas em elementos de despesas específicos. (1)(A) (38)(A)
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas
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por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no
101/2000. (38)(A)
19 - Auxílio-Fardamento
Despesas orçamentárias com o auxílio-fardamento, pago diretamente ao servidor ou militar. (38)(A)
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores
Despesas Orçamentárias com apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente, exceto na condição de estudante, no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, nas suas mais
diversas modalidades, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101/2000. (38)(A)
21 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Despesas orçamentárias com juros referentes a operações de crédito efetivamente contratadas. (38)(A) 11
22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida pública contratada, tais como: taxas, comissões
bancárias, prêmios, imposto de renda e outros encargos. (38)(A)
23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
Despesas orçamentárias com a remuneração real devida pela aplicação de capital de terceiros em títulos públicos. (38)(A)
24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
Despesas orçamentárias com outros encargos da dívida mobiliária, tais como: comissão, corretagem, seguro, etc. (38)(A)
25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Despesas orçamentárias com o pagamento de encargos da dívida pública, inclusive os juros decorrentes de
operações de crédito por antecipação da receita, conforme art. 165, § 8o, da Constituição. (38)(A)
26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária
Despesas orçamentárias com a cobertura do resultado negativo do Banco Central do Brasil, como autoridade monetária, apurado em balanço, nos termos da legislação vigente. (38)(A)
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
Despesas orçamentárias que a administração é compelida a realizar em decorrência da honra de avais, garantias, seguros, fianças e similares concedidos. (38)(A)
28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
Despesas orçamentárias com encargos decorrentes da remuneração de cotas de fundos autárquicos, à semelhança de dividendos, em razão dos resultados positivos desses fundos. (38)(A)
29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes (43)(I)
Despesas orçamentárias com a distribuição de resultado positivo de empresas estatais dependentes, inclusive a título de dividendos e participação de empregados nos referidos resultados. (43)(I)
30 - Material de Consumo
Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo;
lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e
lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e 12 patrulhamento; mate-

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

106

rial de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa
e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete;
pen-drive; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação
elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e
ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos
e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao voo; suprimento de
aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro. (1)(A) (38)(A)
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (1)(I)
Despesas orçamentárias com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, bem como com o
pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos. (1)(I) (38)(A)
32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (40)(A)
Despesas orçamentárias com aquisição de materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, tais como
livros didáticos, medicamentos, gêneros alimentícios e outros materiais, bens ou serviços que possam ser
distribuídos gratuitamente, exceto se destinados a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e
outras. (1)(A) (38)(A) (40)(A)
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da administração. (1)(A) (38)(A)
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de terceirização, de acordo com o
art. 18, § 1o, da Lei Complementar no 101, de 2000, computadas para fins de limites da despesa total com
pessoal previstos no art. 19 dessa Lei. (8)(A) (38)(A) (40)(A)
35 - Serviços de Consultoria
Despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços
nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. (38)(A)
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não
enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados;
gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores 13 eventuais; locação de imóveis;
salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. (38)(A)
37 - Locação de Mão-de-Obra
Despesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como
limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. (38)(A)
38 - Arrendamento Mercantil
Despesas orçamentárias com contratos de arrendamento mercantil, com opção ou não de compra do bem de
propriedade do arrendador. (38)(A)
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos,
tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de co-
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municação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos
e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os
decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e
móvel celular; e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias. (1)(A) (38)(A)
41 - Contribuições
Despesas orçamentárias às quais não correspondam contraprestação direta em bens e serviços e não sejam
reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente. (1)(A) (38)(A)
42 - Auxílios
Despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras
esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, respectivamente, o disposto
nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar no 101/2000. (38)(A)
43 - Subvenções Sociais
Despesas orçamentárias para cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os artigos 16, parágrafo único, e 17 da Lei no 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF. (38)(A)
45 - Subvenções Econômicas (38)(A) (43)(A) 14
Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em
leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de
empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de
venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes. (38)(A) (43)(A)
46 - Auxílio-Alimentação
Despesas orçamentárias com auxílio-alimentação pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e
indireta. (1)(A) (38)(A)
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa. (38)(A)
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais
diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de
bens, não classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto
no art. 26 da Lei Complementar no 101/2000. (38)(A)
49 - Auxílio-Transporte
Despesas orçamentárias com auxílio-transporte pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e in-
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direta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos. (1)(A) (38)(A)
51 - Obras e Instalações
Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras
contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.
52 - Equipamentos e Material Permanente
Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de
comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; 15 armamentos; coleções
e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e
equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais
permanentes. (1)(A) (38)(A)
53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural (52)(I)
Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área rural. (52)(I)
54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana (52)(I)
Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área urbana. (52)(I)
55 - Pensões do RGPS - Área Rural (52)(I)
Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área rural. (52)(I)
56 - Pensões do RGPS - Área Urbana (52)(I)
Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área urbana. (52)(I)
57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural (52)(I)
Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área rural, exclusive aposentadoria e pensões. (52)(I)
58 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana (52)(I)
Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área urbana, exclusive aposentadoria e pensões. (52)(I)
61- Aquisição de Imóveis
Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras ou para
sua pronta utilização. (38)(A)
62 - Aquisição de Produtos para Revenda
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Despesas orçamentárias com a aquisição de bens destinados à venda futura. (38)(A) 16 63 - Aquisição de
Títulos de Crédito
Despesas orçamentárias com a aquisição de títulos de crédito não representativos de quotas de capital de
empresas. (38)(A)
64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
Despesas orçamentárias com a aquisição de ações ou quotas de qualquer tipo de sociedade, desde que tais
títulos não representem constituição ou aumento de capital. (38)(A)
65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
Despesas orçamentárias com a constituição ou aumento de capital de empresas industriais, agrícolas, comerciais ou financeiras, mediante subscrição de ações representativas do seu capital social. (38)(A)
66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Despesas orçamentárias com a concessão de qualquer empréstimo ou financiamento, inclusive bolsas de
estudo reembolsáveis. (38)(A)
67 - Depósitos Compulsórios
Despesas orçamentárias com depósitos compulsórios exigidos por legislação específica, ou determinados
por decisão judicial. (38)(A)
70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I)
Despesa orçamentária relativa ao rateio das despesas decorrentes da participação do ente Federativo em
Consórcio Público instituído nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. (49)(I)
71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do principal da dívida pública contratual, interna e externa. (38)(A)
72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
Despesas orçamentárias com a amortização efetiva do valor nominal do título da dívida pública mobiliária,
interna e externa. (38)(A)
73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor do principal da dívida contratual, interna e externa, efetivamente amortizado. (38)(A)
74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada 17 Despesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, efetivamente
amortizado. (38)(A)
75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de Receita
Despesas orçamentárias com correção monetária da dívida decorrente de operação de crédito por antecipação de receita. (38)(A)
76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária, interna e externa,
inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida
pública mobiliária. (38)(A)
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77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública contratual, interna e externa,
inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública
mobiliária. (38)(A)
81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas (1)(A)
Despesas orçamentárias decorrentes da transferência a outras esferas de governo de receitas tributárias, de
contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor. (1)(A) (38)(A)
91 - Sentenças Judiciais
Despesas orçamentárias resultantes de:
a) pagamento de precatórios, em cumprimento ao disposto no art. 100 e seus parágrafos da Constituição, e
no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT;
b) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
c) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor, na forma definida em lei,
nos termos do § 3o do art. 100 da Constituição;
d) cumprimento de decisões judiciais, proferidas em Mandados de Segurança e Medidas Cautelares; e
e) cumprimento de outras decisões judiciais. (38)(A) (48)(A)
92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: 18
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“Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito
próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como
os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do
exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”. (38)(A)
93 - Indenizações e Restituições
Despesas orçamentárias com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e
entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução
mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos. (1)(A) (38)(A)
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Despesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc., em função da perda da condição de servidor ou empregado, podendo ser em decorrência da participação em programa de
desligamento voluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente, quando não for
possível efetuar essa restituição mediante compensação com a receita correspondente. (1)(A) (38)(A) (48)
(A)
95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
Despesas orçamentárias com indenizações devidas aos servidores que se afastarem de seu local de trabalho,
sem direito à percepção de diárias, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanha de
combate e controle de endemias; marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais. (38)(A)
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas orçamentárias com ressarcimento das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a empresas estatais não-dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos termos das normas vigentes. (38)(A)
97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (43)(I)
Despesas orçamentárias com aportes periódicos destinados à cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, conforme plano de amortização estabelecido em lei do respectivo ente
Federativo, exceto as decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. (43)(I)
99 - A Classificar
Elemento transitório que deverá ser utilizado enquanto se aguarda a classificação em elemento específico,
vedada a sua utilização na execução orçamentária.

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

112

ANEXO II
NATUREZA DA RECEITA
CÓDIGO
1000.00.00
1100.00.00
1110.00.00
1111.00.00
1111.01.00
1111.02.00
1112.00.00
1112.01.00
1112.02.00
1112.04.00
1112.04.10
1112.04.20
1112.04.30
1112.05.00
1112.07.00
1112.08.00
1113.00.00
1113.01.00
1113.02.00
1113.03.00
1113.05.00
1115.00.00
1120.00.00
1121.00.00
1122.00.00
1130.00.00
1200.00.00
1210.00.00
1220.00.00
1230.00.00
1300.00.00
1310.00.00
1320.00.00
1330.00.00
1340.00.00
1350.00.00
1360.00.00
1390.00.00
1400.00.00
1410.00.00
1420.00.00
1490.00.00
1500.00.00
1510.00.00
1520.00.00

ESPECIFICAÇÃO
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Impostos sobre o Comércio Exterior
Imposto sobre a Importação
Imposto sobre a Exportação
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Retido nas Fontes
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos
Reais sobre Imóveis
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Imposto sobre Produtos Industrializados
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Impostos Extraordinários
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuição de Melhoria
Receita de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (40)(A)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (40)(I)
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras (48)(I)
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em áreas de Domínio Público (48)(I)
Receita da Cessão de Direitos (48)(I)
Outras Receitas Patrimoniais
Receita Agropecuária
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
Receita Industrial
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
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CÓDIGO
1530.00.00
1600.00.00
1700.00.00
1710.00.00
1720.00.00
1721.00.00
1721.01.00
1721.01.01
1721.01.02
1721.01.04
1721.01.05
1721.01.12
1721.01.20
1721.01.30
1721.01.32
1721.09.00
1721.09.01
1721.09.10
1721.09.99
1722.00.00
1722.01.00
1722.01.20
1722.09.00
1723.00.00
1724.00.00 1724.01.00
1724.02.00
1730.00.00
1740.00.00
1750.00.00
1760.00.00
1900.00.00
1910.00.00
1920.00.00
1921.00.00
1921.09.00
1922.00.00
1930.00.00
1931.00.00
1932.00.00
1940.00.00
1990.00.00
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ESPECIFICAÇÃO
Receita da Indústria de Construção
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Transferências Intragovernamentais (8)(I) (válida só em 2002)
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art.157, I e 158, I,
da Constituição) (1)(E)
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores
de Produtos Industrializados
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério – FUNDEF (1)(E)
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação
Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro
Outras Transferências da União
Transferência Financeira - L.C. no 87/96
Complementação da União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério – FUNDEF (1)(E)
Demais Transferências da União
Transferências dos Estados
Participação na Receita dos Estados
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério – FUNDEF (1) (E)
Outras Transferências dos Estados
Transferências dos Municípios
Transferências Multigovernamentais (1)(I)
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (1)(I)
Transferências de Recursos da Complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF (1)(I)
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Indenizações
Outras Indenizações
Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receita da Dívida Ativa Tributária
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (43)(I)
Receitas Diversas
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CÓDIGO
2000.00.00
2100.00.00
2110.00.00
2120.00.00
2200.00.00
2210.00.00
2220.00.00
2300.00.00
2300.70.00
2300.80.00
2400.00.00
2410.00.00
2420.00.00
2421.00.00
2421.01.00
2421.09.00
2421.09.01
2421.09.99
2422.00.00
2422.01.00
2422.09.00
2423.00.00
2430.00.00
2440.00.00
2450.00.00
2470.00.00
2500.00.00
2520.00.00
2570.00.00
2590.00.00
7000.00.00
8000.00.00

114

ESPECIFICAÇÃO
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Amortização de Empréstimos
Outras Amortizações de Empréstimos
Amortização de Financiamentos
Transferências de Capital
Transferências Intragovernamentais (8)(I) (válida só em 2002)
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Participação na Receita da União
Outras Transferências da União
Transferência Financeira - L.C. no 87/96 (1)(E)
Demais Transferências da União
Transferências dos Estados
Participação na Receita dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Transferências dos Municípios
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Outras Receitas de Capital
Integralização do Capital Social
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados
(51)(I)
Outras Receitas
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (26)(I)
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias (26)(I)
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ANEXO III
DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CODIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.30.00.00
3.1.30.41.00
3.1.30.99.00
3.1.71.00.00
3.1.71.11.00
3.1.71.13.00
3.1.71.70.00
3.1.71.96.00
3.1.71.99.00
3.1.80.00.00
3.1.80.04.00
3.1.80.34.00
3.1.80.99.00
3.1.90.00.00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.04.00
3.1.90.07.00
3.1.90.08.00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.12.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.17.00
3.1.90.34.00
3.1.90.67.00
3.1.90.91.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.1.90.96.00
3.1.90.99.00
3.1.91.00.00
3.1.91.04.00
3.1.91.13.00
3.1.91.91.00
3.1.91.92.00
3.1.91.94.00
3.1.91.96.00
3.1.91.99.00
3.1.99.00.00
3.1.99.99.00
3.2.00.00.00
3.2.71.00.00

DESCRIÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
A Classificar (2)(I)
Transferências a Consórcios Públicos (42)(I)
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (42)(I) (50)(E)
Obrigações Patronais (42)(I) (50)(E)
Rateio pela Participação em Consórcio Público (50)(I)
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (45)(I) (50)(E)
A Classificar (42)(I)
Transferências ao Exterior
Contratação por Tempo Determinado
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1)(A) (41)(E)
A Classificar (2)(I)
Aplicações Diretas
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (41)(A) (53)
(A)
Pensões, exclusive do RGPS (53)(A)
Contratação por Tempo Determinado
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (41)(E)
Depósitos Compulsórios
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
A Classificar (2)(I)
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (19)(I)
Contratação por Tempo Determinado (25)(I)
Contribuições Patronais (19)(I)
Sentenças Judiciais (25)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)
Indenizações e Restituições Trabalhistas (32)(I)
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (19)(I)
A Classificar (23)(I)
A Definir
A Classificar
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Transferências a Consórcios Públicos (50)(I)
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CODIGO
3.2.71.70.00
3.2.71.99.00
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
3.2.90.23.00
3.2.90.24.00
3.2.90.25.00
3.2.90.91.00
3.2.90.92.00
3.2.90.93.00
3.2.90.99.00
3.2.99.00.00
3.2.99.99.00
3.3.00.00.00
3.3.20.00.00
3.3.20.14.00
3.3.20.30.00
3.3.20.35.00
3.3.20.36.00
3.3.20.39.00
3.3.20.41.00
3.3.20.99.00
3.3.22.00.00
3.3.22.14.00
3.3.22.30.00
3.3.22.35.00
3.3.22.36.00
3.3.22.39.00
3.3.22.99.00
3.3.30.00.00
3.3.30.14.00
3.3.30.18.00
3.3.30.20.00
3.3.30.30.00
3.3.30.33.00
3.3.30.35.00
3.3.30.36.00
3.3.30.39.00
3.3.30.41.00
3.3.30.43.00
3.3.30.47.00
3.3.30.81.00
3.3.30.92.00
3.3.30.93.00
3.3.30.99.00
3.3.31.00.00
3.3.31.41.00
3.3.31.92.00
3.3.31.99.00
3.3.32.00.00
3.3.32.14.00
3.3.32.18.00

DESCRIÇÃO
Rateio pela Participação em Consórcio Público (50)(I)
A Classificar (50)(I)
Aplicações Diretas
Juros sobre a Dívida por Contrato
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
A Classificar (2)(I)
A Definir
A Classificar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências à União
Diárias - Civil (44)(E)
Material de Consumo (44)(E)
Serviços de Consultoria (44)(E)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (44)(E)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (44)(E)
Contribuições
A Classificar (2)(I)
Execução Orçamentária Delegada à União (44)(I)
Diárias - Civil (44)(I)
Material de Consumo (44)(I)
Serviços de Consultoria (44)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (44)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Diárias - Civil (44)(E)
Auxílio Financeiro a Estudantes (9)(I) (44)(E)
Auxílio Financeiro a Pesquisadores (15)(I) (44)(E)
Material de Consumo (44)(E)
Passagens e Despesas com Locomoção (4)(I) (44)(E)
Serviços de Consultoria (44)(E)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (44)(E)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (44)(E)
Contribuições
Subvenções Sociais (46)(E)
Obrigações Tributárias e Contributivas (13)(I) (44)(E)
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas (1)(A)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(E)
Indenizações e Restituições (44)(E)
A Classificar (2)(I)
Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo (40)(I)
Contribuições (41)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (41)(I)
A Classificar (41)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal (44)(I)
Diárias - Civil (44)(I)
Auxílio Financeiro a Estudantes (44)(I)

116

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

CODIGO
3.3.32.20.00
3.3.32.30.00
3.3.32.33.00
3.3.32.35.00
3.3.32.36.00
3.3.32.39.00
3.3.32.47.00
3.3.32.92.00
3.3.32.93.00
3.3.32.99.00
3.3.40.00.00
3.3.40.14.00
3.3.40.18.00
3.3.40.30.00
3.3.40.33.00
3.3.40.35.00
3.3.40.36.00
3.3.40.39.00
3.3.40.41.00
3.3.40.43.00
3.3.40.47.00
3.3.40.81.00
3.3.40.92.00
3.3.40.93.00
3.3.40.99.00
3.3.41.00.00
3.3.41.41.00
3.3.41.92.00
3.3.41.99.00
3.3.42.00.00
3.3.42.14.00
3.3.42.18.00
3.3.42.30.00
3.3.42.33.00
3.3.42.35.00
3.3.42.36.00
3.3.42.39.00
3.3.42.47.00
3.3.42.92.00
3.3.42.93.00
3.3.42.99.00
3.3.50.00.00
3.3.50.14.00
3.3.50.18.00
3.3.50.20.00
3.3.50.30.00
3.3.50.31.00
3.3.50.33.00
3.3.50.35.00
3.3.50.36.00
3.3.50.39.00
3.3.50.41.00
3.3.50.43.00

DESCRIÇÃO
Auxílio Financeiro a Pesquisadores (44)(I)
Material de Consumo (44)(I)
Passagens e Despesas com Locomoção (44)(I)
Serviços de Consultoria (44)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (44)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (44)(I)
Obrigações Tributárias e Contributivas (44)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(I)
Indenizações e Restituições (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Municípios
Diárias - Civil (17)(I) (44)(E)
Auxílio Financeiro a Estudantes (9)(I) (44)(E)
Material de Consumo (44)(E)
Passagens e Despesas com Locomoção (17)(I) (44)(E)
Serviços de Consultoria (44)(E)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (44)(E)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (44)(E)
Contribuições
Subvenções Sociais (46)(E)
Obrigações Tributárias e Contributivas (13)(I) (44)(E)
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas (1)(A)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(E)
Indenizações e Restituições (44)(E)
A Classificar (2)(I)
Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41)(I)
Contribuições (41)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (41)(I)
A Classificar (41)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Municípios (44)(I)
Diárias - Civil (44)(I)
Auxílio Financeiro a Estudantes (44)(I)
Material de Consumo (44)(I)
Passagens e Despesas com Locomoção (44)(I)
Serviços de Consultoria (44)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (44)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (44)(I)
Obrigações Tributárias e Contributivas (44)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(I)
Indenizações e Restituições (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Diárias - Civil (5)(I)
Auxílio Financeiro a Estudantes (9)(I)
Auxílio Financeiro a Pesquisadores (21)(I)
Material de Consumo (5)(I)
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (12)(I)
Passagens e Despesas com Locomoção (5)(I)
Serviços de Consultoria (5)(I) (10)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (5)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Subvenções Sociais
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CODIGO
3.3.50.47.00
3.3.50.92.00
3.3.50.99.00
3.3.60.00.00
3.3.60.41.00
3.3.60.45.00
3.3.60.92.00
3.3.60.99.00
3.3.70.00.00
3.3.70.41.00
3.3.70.99.00
3.3.71.00.00
3.3.71.04.00
3.3.71.30.00
3.3.71.39.00
3.3.71.41.00
3.3.71.47.00
3.3.71.70.00
3.3.71.99.00
3.3.72.00.00
3.3.72.99.00
3.3.80.00.00
3.3.80.04.00
3.3.80.14.00
3.3.80.30.00
3.3.80.33.00
3.3.80.34.00
3.3.80.35.00
3.3.80.36.00
3.3.80.37.00
3.3.80.39.00
3.3.80.41.00
3.3.80.92.00
3.3.80.99.00
3.3.90.00.00
3.3.90.01.00
3.3.90.03.00
3.3.90.04.00
3.3.90.05.00
3.3.90.06.00
3.3.90.08.00
3.3.90.09.00
3.3.90.10.00
3.3.90.14.00
3.3.90.15.00
3.3.90.18.00
3.3.90.19.00
3.3.90.20.00
3.3.90.26.00
3.3.90.27.00
3.3.90.28.00
3.3.90.29.00
3.3.91.29.00
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DESCRIÇÃO
Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores
A Classificar (2)(I)
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Contribuições (46)(E)
Subvenções Econômicas (14)(I) (44)(A)
Despesas de Exercícios Anteriores (20)(I)
A Classificar (2)(I)
Transferências a Instituições Multigovernamentais (1)(A)
Contribuições
A Classificar (2)(I)
Transferências a Consórcios Públicos (39)(I)
Contratação por Tempo Determinado (45)(I) (50)(E)
Material de Consumo (45)(I) (50)(E)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (44)(I) (50)(E)
Contribuições (39)(I) (50)(E)
Obrigações Tributárias e Contributiva (45)(I) (50)(E)
Rateio pela Participação em Consórcio Público (50)(I)
A Classificar (45)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências ao Exterior
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (41)(I)
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Locação de Mão-de-Obra
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Despesas de Exercícios Anteriores
A Classificar (2)(I)
Aplicações Diretas
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas (41)(A) (53)(E)
Pensões (53)(E)
Contratação por Tempo Determinado
Outros Benefícios Previdenciários do RPPS (53)(A)
Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso
Outros Benefícios Assistenciais
Salário-Família
Seguro Desemprego e Abono Salarial (53)(A)
Diárias - Civil
Diárias - Militar
Auxílio Financeiro a Estudantes
Auxílio-Fardamento
Auxílio Financeiro a Pesquisadores
Obrigações Decorrentes de Política Monetária
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes (44)(I)
Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes (44)(I)

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

CODIGO
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.34.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.37.00
3.3.90.38.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41.00
3.3.90.45.00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.49.00
3.3.90.53.00
3.3.90.54.00
3.3.90.55.00
3.3.90.56.00
3.3.90.57.00
3.3.90.58.00
3.3.90.67.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.90.95.00
3.3.90.96.00
3.3.90.99.00
3.3.91.00.00
3.3.91.04.00
3.3.91.28.00
3.3.91.30.00
3.3.91.32.00
3.3.91.35.00
3.3.91.39.00
3.3.91.47.00
3.3.91.62.00
3.3.91.91.00
3.3.91.92.00
3.3.91.93.00
3.3.91.96.00
3.3.91.97.00
3.3.91.99.00
3.3.93.00.00
3.3.93.30.00
3.3.93.32.00
3.3.93.39.00
3.3.93.99.00
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DESCRIÇÃO
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (41)(A)
Passagens e Despesas com Locomoção
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (41)(I)
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Locação de Mão-de-Obra
Arrendamento Mercantil
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições (34)(I)
Subvenções Econômicas (44)(A)
Auxílio-Alimentação
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Auxílio-Transporte
Aposentadorias do RGPS - Área Rural (53)(I)
Aposentadorias do RGPS - Área Urbana (53)(I)
Pensões do RGPS - Área Rural (53)(I)
Pensões do RGPS - Área Urbana (53)(I)
Outros Benefícios do RGPS - Área Rural (53)(I)
Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana (53)(I)
Depósitos Compulsórios
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (47)(I)
A Classificar (2)(I)
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (19)(I)
Contratação por Tempo Determinado (25)(I)
Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos (29)(I)
Material de Consumo (19)(I)
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (31)(I) (41)(A)
Serviços de Consultoria (25)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (19)(I)
Obrigações Tributárias e Contributivas (19)(I)
Aquisição de Produtos para Revenda (19)(I)
Sentenças Judiciais (25)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)
Indenizações e Restituições (25)(I)
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (19)(I)
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (44)(I)
A Classificar (23)(I)
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe (53)(I)
Material de Consumo (53)(I)
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (53)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (53)(I)
A Classificar (53)(I)

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

CODIGO
3.3.94.00.00
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3.3.94.30.00
3.3.94.32.00
3.3.94.39.00
3.3.94.99.00
3.3.99.00.00
3.3.99.99.00

DESCRIÇÃO
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não
Participe (53)(I)
Material de Consumo (53)(I)
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (53)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (53)(I)
A Classificar (53)(I)
A Definir
A Classificar

4.0.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00
4.4.20.00.00
4.4.20.41.00
4.4.20.42.00
4.4.20.51.00
4.4.20.52.00
4.4.20.92.00
4.4.20.93.00
4.4.20.99.00
4.4.22.00.00
4.4.22.51.00
4.4.22.52.00
4.4.22.92.00
4.4.22.93.00
4.4.22.99.00
4.4.30.00.00
4.4.30.20.00
4.4.30.41.00
4.4.30.42.00
4.4.30.51.00
4.4.30.52.00
4.4.30.92.00
4.4.30.93.00
4.4.30.99.00
4.4.31.00.00
4.4.31.42.00
4.4.31.99.00
4.4.32.00.00
4.4.32.20.00
4.4.32.51.00
4.4.32.52.00
4.4.32.92.00
4.4.32.93.00
4.4.32.99.00
4.4.40.00.00
4.4.40.14.00
4.4.40.41.00
4.4.40.42.00
4.4.40.51.00
4.4.40.52.00
4.4.40.92.00

INVESTIMENTOS
Transferências à União
Contribuições
Auxílios
Obras e Instalações (44)(E)
Equipamentos e Material Permanente (44)(E)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(E)
Indenizações e Restituições (44)(E)
A Classificar (2)(I)
Execução Orçamentária Delegada à União (44)(I)
Obras e Instalações (44)(I)
Equipamentos e Material Permanente (44)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(I)
Indenizações e Restituições (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Auxílio Financeiro a Pesquisadores (15)(I) (44)(E)
Contribuições
Auxílios
Obras e Instalações (44)(E)
Equipamentos e Material Permanente (44)(E)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(E)
Indenizações e Restituições (44)(E)
A Classificar (2)(I)
Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo (40)(I)
Auxílios (41)(I)
A Classificar (41)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal (44)(I)
Auxílio Financeiro a Pesquisadores (44)(I)
Obras e Instalações (44)(I)
Equipamentos e Material Permanente (44)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(I)
Indenizações e Restituições (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Municípios
Diárias - Civil (36)(I) (44)(E)
Contribuições
Auxílios
Obras e Instalações (44)(E)
Equipamentos e Material Permanente (44)(E)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(E)

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

CODIGO
4.4.40.99.00
4.4.41.00.00
4.4.41.42.00
4.4.41.99.00
4.4.42.00.00
4.4.42.14.00
4.4.42.51.00
4.4.42.52.00
4.4.42.92.00
4.4.42.99.00
4.4.50.00.00
4.4.50.14.00
4.4.50.30.00
4.4.50.36.00
4.4.50.39.00
4.4.50.41.00
4.4.50.42.00
4.4.50.47.00
4.4.50.51.00
4.4.50.52.00
4.4.50.99.00
4.4.60.00.00
4.4.60.41.00
4.4.60.42.00
4.4.60.99.00
4.4.70.00.00
4.4.70.41.00
4.4.70.42.00
4.4.70.99.00
4.4.71.00.00
4.4.71.39.00
4.4.71.41.00
4.4.71.51.00
4.4.71.52.00
4.4.71.70.00
4.4.71.99.00
4.4.72.00.00
4.4.72.99.00
4.4.80.00.00
4.4.80.41.00
4.4.80.42.00
4.4.80.51.00
4.4.80.52.00
4.4.80.99.00
4.4.90.00.00
4.4.90.04.00
4.4.90.14.00
4.4.90.15.00
4.4.90.17.00
4.4.90.18.00
4.4.90.20.00
4.4.90.30.00
4.4.90.33.00

DESCRIÇÃO
A Classificar (2)(I)
Transferências a Municípios - Fundo a Fundo (41)(I)
Auxílios (41)(I)
A Classificar (41)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Municípios (44)(I)
Diárias - Civil (44)(I)
Obras e Instalações (44)(I)
Equipamentos e Material Permanente (44)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Diárias - Civil (33)(I)
Material de Consumo (33)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Auxílios
Obrigações Tributárias e Contributivas (33)(I)
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
A Classificar (2)(I)
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos (46)(E)
Contribuições (46)(E)
Auxílios (11)(I) (46)(E)
A Classificar (2)(I) (46)(E)
Transferências a Instituições Multigovernamentais (1)(A)
Contribuições
Auxílios
A Classificar (2)(I)
Transferências a Consórcios Públicos (27)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (45)(I) (50)(E)
Contribuições (39)(I) (50)(E)
Obras e Instalações (45)(I) (50)(E)
Equipamentos e Material Permanente (45)(I) (50)(E)
Rateio pela Participação em Consórcio Público (50)(I)
A Classificar (27)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências ao Exterior
Contribuições
Auxílios
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
A Classificar (2)(I)
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Civil
Diárias - Militar (24)(I)
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Auxílio Financeiro a Estudantes (16)(I)
Auxílio Financeiro a Pesquisadores
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
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CODIGO
4.4.90.35.00
4.4.90.36.00
4.4.90.37.00
4.4.90.39.00
4.4.90.47.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
4.4.90.91.00
4.4.90.92.00
4.4.90.93.00
4.4.90.99.00
4.4.91.00.00
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4.4.94.51.00
4.4.94.52.00
4.4.94.99.00
4.4.99.00.00
4.4.99.99.00

DESCRIÇÃO
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Locação de Mão-de-Obra
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas (18)(I)
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
A Classificar (2)(I)
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (19)(I)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (28)(I)
Obrigações Tributárias e Contributivas (30)(I)
Obras e Instalações (19)(I)
Equipamentos e Material Permanente (19)(I)
Sentenças Judiciais (35)(I)
A Classificar (23)(I)
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe (53)(I)
Obras e Instalações (53)(I)
Equipamentos e Material Permanente (53)(I)
A Classificar (53)(I)
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não
Participe (53)(I)
Obras e Instalações (53)(I)
Equipamentos e Material Permanente (53)(I)
A Classificar (53)(I)
A Definir
A Classificar

4.5.00.00.00
4.5.30.00.00
4.5.30.41.00
4.5.30.42.00
4.5.30.61.00
4.5.30.64.00
4.5.30.65.00
4.5.30.66.00
4.5.30.99.00
4.5.32.00.00
4.5.32.61.00
4.5.32.64.00
4.5.32.65.00
4.5.32.66.00
4.5.32.99.00
4.5.40.00.00
4.5.40.41.00
4.5.40.42.00

INVERSÕES FINANCEIRAS
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Auxílios
Aquisição de Imóveis (44)(E)
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado (44)(E)
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas (44)(E)
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (44)(E)
A Classificar (2)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal (44)(I)
Aquisição de Imóveis (44)(I)
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado (44)(I)
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas (44)(I)
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Municípios
Contribuições
Auxílios

4.4.91.39.00
4.4.91.47.00
4.4.91.51.00
4.4.91.52.00
4.4.91.91.00
4.4.91.99.00
4.4.93.00.00
4.4.93.51.00
4.4.93.52.00
4.4.93.99.00
4.4.94.00.00

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

CODIGO
4.5.40.64.00
4.5.40.66.00
4.5.40.99.00
4.5.42.00.00
4.5.42.64.00
4.5.42.66.00
4.5.42.99.00
4.5.50.00.00
4.5.50.66.00
4.5.50.99.00
4.5.71.00.00
4.5.71.70.00
4.5.71.99.00
4.5.72.00.00
4.5.72.99.00
4.5.80.00.00
4.5.80.66.00
4.5.80.99.00
4.5.90.00.00
4.5.90.27.00
4.5.90.61.00
4.5.90.62.00
4.5.90.63.00
4.5.90.64.00
4.5.90.65.00
4.5.90.66.00
4.5.90.67.00
4.5.90.91.00
4.5.90.92.00
4.5.90.93.00
4.5.90.99.00
4.5.91.00.00
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4.5.91.47.00
4.5.91.61.00
4.5.91.62.00
4.5.91.66.00
4.5.91.91.00
4.5.91.92.00
4.5.91.99.00
4.5.99.00.00
4.5.99.99.00

DESCRIÇÃO
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado (44)(E)
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (44)(E)
A Classificar (2)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Municípios (44)(I)
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado (44)(I)
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
A Classificar (2)(I)
Transferências a Consórcios Públicos (50)(I)
Rateio pela Participação em Consórcio Público (50)(I)
A Classificar (50)(I)
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (44)(I)
A Classificar (44)(I)
Transferências ao Exterior
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
A Classificar (2)(I)
Aplicações Diretas
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares (7)(I)
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Produtos para Revenda
Aquisição de Títulos de Crédito
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Depósitos Compulsórios
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
A Classificar (2)(I)
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (19)(I)
Obrigações Tributárias e Contributivas (19)(I)
Aquisição de Imóveis (35)(I)
Aquisição de Produtos para Revenda (19)(I)
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (28)(I)
Sentenças Judiciais (25)(I)
Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)
A Classificar (23)(I)
A Definir
A Classificar

4.6.00.00.00
4.6.71.00.00
4.6.71.70.00
4.6.71.99.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
4.6.90.72.00
4.6.90.73.00
4.6.90.74.00
4.6.90.75.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Transferências a Consórcios Públicos (50)(I)
Rateio pela Participação em Consórcio Público (50)(I)
A Classificar (50)(I)
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita

PA RÁ .S E P O F. Ma nu a l pa ra E la bo ra ção d o O rçam en t o G e ra l do E sta d o - 2 01 2

CODIGO
4.6.90.76.00
4.6.90.77.00
4.6.90.91.00
4.6.90.92.00
4.6.90.93.00
4.6.90.99.00
4.6.99.00.00
4.6.99.99.00
9.9.99.99.99

DESCRIÇÃO
Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
A Classificar (2)(I)
A Definir
A Classificar
Reserva de Contingência
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