Campo

Nome

DS_ATIVIDADE_SUBACAO

Atividade

DS_ACAO

Ação

DS_GRUPO_DESPESA

Descrição
É um instrumento de programação 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 necessário
a manutenção da Ação de governo
São de três naturezas diferentes as ações de governo que podem ser
classificadas comocategorias de programação orçamentária: Atividade,
Projeto e Operação Especial.

Grupo de Despesa Agrupamento de despesas.

ID_NATUREZA_DESPESA

Identificador da
Natureza de
despesa

DS_NATUREZA_DESPESA

Descrição da
Natureza da
Despesa

DS_PROGRAMA

Programa

TETO_APROVADO

Teto aprovado

Estrutura de codificação para classificação Econômica da Despesa,
composta por categoria econômica, pelo grupo a que pertence a
despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto.
Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto
do setor público na economia, através das primeiras três divisões,
quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de
despesa. O código da classificação da natureza da despesa é constituído
por seis algarismos, distribuídos da seguinte forma:Categoria
Econômica: XGrupo de Despesa: XModalidade de Aplicação:
XXElemento de Despesa: XX
Descrição da natureza de despesa, referente ao seu identificador
É o instrumento de organização da atuação governamental. Articula um
conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum
preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no Plano
Plurianual, visando à solução de um problema ou ao atendimento
deuma necessidade ou demanda da sociedade.
Valor programado para o ano, conforme orçamento aprovado.

VL_CREDITO_BLOQUEADO
DESPESA_REALIZADA
SALDO_EMPENHO

SALDO_DISPONIVEL

Parcela do orçamento bloqueada para atendimento de despesas
Crédito bloqueado previstas em processos cuja contratação ou formalização está em
andamento.
Despesa realizada Valor efetivamente pago.
Saldo de empenho Diferença entre o total empenhado e as despesas pagas.

Saldo disponível

Valor disponível para emissão de empenho. Resulta do abatimento do
crédito bloqueado, do saldo de empenho e da despesa realizada sobre
o teto aprovado.

