
Início

Fim

Periodicidade

Tempestividade

Unidade de Medida Valores nominais em unidades de Real.

Cobertura de Governo

Caracterização dos Eventos

Fatores de Remuneração Não se aplica

Regime de Apropriação

Fontes de Informações

Comentários Metodológicos

Política de Revisão

exercicio ano de referência dos dados

instituicao Orgão responspável pelo envio e publicação dos dados

cod_ibge Código IBGE do Ente da Federação ao qual pertence a instituição

uf Unidade da Federação

anexo Anexo do Demonstrativo

rotulo Identificador da tabela de dados do anexo (quando houver mais de uma)

coluna Coluna do quadro a que se refere o valor

cod_conta Codificação da linha do quadro a que se refere o valor

conta Linha do quadro a que se refere o valor

valor Valor monetário de referência

populacao Estimativa da quantidade de habitantes para o exercício de referência dos dados

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Os dados informados observam o registro pelo critério competência

A Lei nº 4.320, de 1964 estabeleceu um regime peculiar para reconhecimento da despesa orçamentária, 

segundo o qual são consideradas do exercício as despesas nele empenhadas:

"" Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - ........................................................;

II - as despesas nele legalmente empenhadas.""

Os valores são informados pelos representantes dos governos e transmitidos para o Tesouro Nacional a 

partir de informações consolidadas para o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro - Siconfi.

A informação produzida resulta de dados contábeis gerados pelos respectivos governos e recebidos por 

intermédio do Siconfi.

Não se aplica

Atualização diária

DIMENSÃO CONCEITUAL

Abrange dados da União, os Governos Estaduais, incluindo o Distrito Federal e Municípios, que 

apresentaram, suas contas ao Poder Executivo Federal (Ministério da Fazenda), em atendimento ao 

artigo 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Contempla a consolidação das Contas Anuais dos Entes da Federação. É composto por quatro grandes 

demonstrativos: dois patrimoniais, o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais (DVP), e dois orçamentários, o Demonstrativo da Execução Orçamentária e o Demonstrativo 

das Despesas por Função. A estrutura dos Demonstrativos das Contas Anuais está definida conforme 

discriminação abaixo: Anexo I AB Balanço Patrimonial. Anexo I C Balanço Orçamentário – Receitas 

Orçamentárias. Anexo I D Balanço Orçamentário - Despesas por categoria econômica. Anexo I E Balanço 

Orçamentário – Despesas por função. Anexo I F Execução dos Restos a Pagar – Despesas por categoria 

econômica. Anexo I G Balanço Orçamentário – Execução dos Restos a Pagar – Despesas por função. 

Anexo I HI Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Demonstrativos das Contas Anuais dos Entes da Feder ação

DIMENSÃO TEMPORAL
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Em curso

Anual


