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Considerações : 
Arquivos por Exercicio e Arquivos por Mês (em função do tamanho). 
Formato do Arquivo : csv (delimitado por vírgula). 
Os dados referem-se a  Gastos Diretos e Transferência, contendo todas as Transações (Empenho, Liquidação , Pagamento, Retenção). 

 

Campo Tamanho Formato Observação Descrição 

Exercício 4 Numérico   Exercício da Fase do Gasto (Transação). 

Mês 2 Numérico   Mês do exercício da Fase do Gasto (Transação). 

Fase do Gasto 10 Texto 

  São os diversos estágios/transações do gasto:  

Empenho: nesta fase o Estado assume um compromisso apenas 
orçamentário porque ainda não houve a realização efetiva da despesa. 
Liquidação: comprometimento financeiro pois nesta fase já aconteceu 
a efetiva realização do gasto (serviço/material/obra) 

Pagamento: comprovada a realização do serviço/obra/entrega de 
material, a despesa será paga. 

Retenção sobre o Pagamento: Imposto de Renda, INSS ou outras 
retenções legais. 

Tipo de Gasto 13 Texto 

  Gasto Direto: feitos diretamente pelos Órgãos da Administração 
Pública Estadual. 

Transferências: repasses para outros órgãos e instituições públicas ou 
privadas. 

Número Empenho 11 Numérico   Código numérico que identifica um  Empenho 

Número 
Liquidação 

4 Numérico 
  

Código numérico que identifica uma Liquidação 

Número 
Pagamento 

11 Numérico 
  

Código numérico que identifica um  Pagamento 

Número Retenção 11 Numérico   Código numérico que identifica uma Retenção 

Processo 13 Numérico   Código numérico que identifica um Processo Administrativo 
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Cod_Favorecido 8 Numérico   Código do Favorecido do Gasto 

Favorecido 80 Texto   Nome do Favorecido do Gasto 

CNPJ 18 Texto   CNPJ / CPF do Favorecido 

Poder 80 Texto 

  Divisão política do Estado: Executivo, Legislativo, Judiciário e Órgãos 
com autonomia administrativa e financeira: Ministério Público e 
Defensoria Pública e Tribunal de Contas 

Cod_Setor_Gov 4 Numérico 
  Código do Setor Governamental da Administração Pública: 

Administração Direta , Autarquias, Fundações  

Setor 10 Texto 
  Setor Governamental da Administração Pública: Administração Direta , 

Autarquias, Fundações  

Cod_Orgao 2 Numérico 
  Código do Órgão de um setor governamental em que foi efetuado o 

gasto 

Órgão 80 Texto   Órgão de um setor governamental em que foi efetuado o gasto. 

Cod_UO 2 Numérico 
  Código da Unidade Orçamentária de um Órgão onde que foi efetuado 

o gasto. 

UO 80 Texto   Unidade Orçamentária de um Órgão onde que foi efetuado o gasto. 

Cod_Categoria   2 Numérico 

  Código da classificação das receitas e despesas em operações 
correntes ou de capital, objetivando propiciar elementos para uma 
avaliação do efeito econômico das transações do setor público. 
(Código da Categoria Econômica). 

Categoria   80 Texto 

   Classificação das receitas e despesas em operações correntes ou de 
capital, objetivando propiciar elementos para uma avaliação do efeito 
econômico das transações do setor público. 
(Categoria Econômica). 

Cod_Grupo 2 Numérico 
  Código do agrupamento de gastos segundo a natureza: investimentos,  

pessoal, dívida, etc.. 

Grupo 80 Texto 
  Agrupamento de gastos segundo a natureza: investimentos,  pessoal, 

dívida, etc.. 
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Cod_Modalidade   2 Texto 

  Código da 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. 
(Código da Modalidade de Aplicação). 

Modalidade   80 Texto 

   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. 
(Modalidade de Aplicação). 

Cod_Elemento 2 Numérico 

  Código do desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, 
obras e outras, meios de que se serve a administração pública para a 
consecução dos seus fins. 

Elemento 80 Texto 

  Desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e 
outras, meios de que se serve a administração pública para a 
consecução dos seus fins. 

Cod_Rubrica 4 Numérico 

  Código do detalhamento do elemento da despesa em alimentação, 
energia elétrica, munição, água, diárias, limpeza, locação, 
medicamentos, etc. 

Rubrica 80 Texto 
  Detalhamento do elemento da despesa em alimentação, energia 

elétrica, munição, água, diárias, limpeza, locação, medicamentos, etc. 

Cod_Contrapartida 9 Numérico   Código da Conta contábil que identifica o tipo de gasto. 

Contrapartida 80 Texto   Conta contábil que identifica o tipo de gasto. 

Cod_Funcao 2 Numérico 

  Código da classificação da despesa orçamentária que tem por 
finalidade registrar a finalidade da realização da despesa. A função 
pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas 
de atuação do setor público. Está relacionada com a missão 
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institucional fundamental do órgão executor, por exemplo, cultura, 
educação, saúde, segurança  ou defesa. 

Função 80 Texto 

  Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade registrar 
a finalidade da realização da despesa. A função pode ser traduzida 
como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do 
setor público. Está relacionada com a missão institucional fundamental 
do órgão executor, por exemplo, cultura, educação, saúde, segurança  
ou defesa. 

Cod_Subfuncao 4 Numérico 

  Código da subfunção que representa uma partição da função, visando 
agregar determinado subconjunto de despesas do Setor Público. Na 
nova classificação, a subfunção identifica a natureza básica das ações 
que se aglutinam em torno das funções. 

Subfunção 80 Texto 

  A subfunção representa uma partição da função, visando agregar 
determinado subconjunto de despesas do Setor Público. Na nova 
classificação, a subfunção identifica a natureza básica das ações que se 
aglutinam em torno das funções. 

Cod_Acao 5 Numérico 

  Código de Gastos que contribuem para os objetivos do programa 
governamental. A ação pode ser um projeto, atividade ou operação 
especial. 

Ação 80 Texto 
  Gastos que contribuem para os objetivos do programa governamental. 

A ação pode ser um projeto, atividade ou operação especial. 

Cod_Projeto 4 Numérico 

  Código do Tipo de ação destinada a 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 
aperfeiçoamento da atuação governamental. 

Projeto 80 Texto 

  Tipo de ação destinada a 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 aperfeiçoamento 
da atuação governamental. 

Cod_Programa 4 Numérico   Código do desdobramento da classificação orçamentária da despesa, 
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representando os meios e instrumentos de ação para o cumprimento 
das funções. Os programas, geralmente, representam os produtos 
finais da ação governamental. 

Programa 80 Texto 

  Desdobramento da classificação orçamentária da despesa, 
representando os meios e instrumentos de ação para o cumprimento 
das funções. Os programas, geralmente, representam os produtos 
finais da ação governamental. 

Cod_Recurso 4 Numérico 
  Código da Identificação da fonte de arrecadação que está sendo 

utilizada para a realização do gasto.  

Recurso 80 Texto 
  Identifica a fonte de arrecadação que está sendo utilizada para a 

realização do gasto.  

Data 10 Data 
Formato 
DD/MM/AAAA 

Data do realização de uma determinada fase do gasto. 

Valor 18 Valor 
Com vírgula 
decimal 

Valor do Gasto de acordo com a Fase do Gasto: 

Empenho/Liquidação/Pagamento/Retenção. 

Ordenador 80 Texto   Agente Público que autorizou a realização do Gasto. 

Informações 
Complementares  

160 Texto 
  Texto com detalhamento do Gasto, Informações 

Complementares/Histórico. 

Cod_Tesouraria 2 Numérico    Código do local (Tesouraria) onde ocorreu o Pagamento. 

Tesouraria 80 Texto 

Informação 
existente 
somente na 
Fase do Gasto 
: Pagamento 

Local (Tesouraria) onde ocorreu o Pagamento. 

Motivo Retenção 80 Texto 

Informação 
existente 
somente na 
Fase do Gasto 
: Retenção 

Tipo de retenção efetuada: IR, INSS, etc. 
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Beneficiário 50 Texto 

Informação 
existente 
somente na 
Fase do Gasto 
: Retenção 

Pessoa Jurídica a quem será repassado o valor da retenção: Banco do 
Brasil, Governo do Estado, INSS, etc. 

Banco 80 Texto 

Informação 
existente 
somente na 
Fase do Gasto 
: Pagamento 

Instituição Financeira  do favorecido para onde está sendo 
encaminhado o pagamento. 

Agencia 80 Texto 

Informação 
existente 
somente na 
Fase do Gasto 
: Pagamento 

Agência Bancária de pagamento. 

Procedimento 
Licitatório 

100 Texto 

Informação 
existente 
somente na 
Fase do Gasto 
: Empenho 

Procedimento licitatório utilizado na realização do gasto: dispensa de 
licitação, concorrência, convite, etc. 

Tipo Procedimento  500 Texto 

Informação 
existente 
somente na 
Fase do Gasto 
: Empenho 

 Desdobramento do procedimento licitatório: ex. pregão eletrônico, 
fornecedor exclusivo, etc.  

Cod_Municipio 3 Numérico   
 Código da unidade de divisão territorial e de divisão administrativa do 
Estado. 

Municipio 80 Texto    Unidade de divisão territorial e de divisão administrativa do Estado. 

Competência 20 Texto    Período a que se refere a ação ou operação. 
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Exercicio Convenio  4 Numérico   Exercício do Convênio  

Numero Convenio 8 Numérico   Número do Convênio 

Exercicio Contrato 4 Numérico    Exercício do Contrato 

Numero Contrato 8 Numérico    Número do Contrato 

 
 
 


