Investimento Público Orçamento Geral da União – Valores Pagos
(Versão 1.3 – 07 julho de 2019)
DIMENSÃO TEMPORAL

Início

jan/15 – série mensal com abertura por ação

Fim

Série em curso

Periodicidade

Mensal

Tempestividade

Divulgação, em geral, no primeiro decêndio do mês subsequente ao de referência da estatística.

DIMENSÃO CONCEITUAL

Unidade de Medida

R$ correntes

Cobertura de Governo

Abrange as subvenções econômicas pagas com recursos do OGU no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida, constantes do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, órgão do
Poder Executivo Federal.

Caracterização dos Eventos

Abrange os valores pagos relativos às subvenções no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Estas subvenções correspondem a parte dass ações orçamentárias 00CW, 00CX, 00CY e 0E64,
constantes do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional e compõem o Programa de
Aceleração do Crescimento. Os valores pagos decorrem da apuração a partir da emissão da ordem
de pagamento (empenhos pagos e restos a pagar pagos) que diferencia da apuração do Resultado
do Tesouro Nacional na qual se observa as ordens bancárias sacadas à Conta Única do Tesouro
Nacional (critério pagamento efetivo).

Fatores de Remuneração

Não se aplica, dados em R$ correntes.

Regime de Apropriação

Os dados são obtidos por meio de consulta no SIAFI e no Tesouro Gerencial, por meio do critério
valores pagos, os valores pagos decorrem da apuração a partir da emissão da ordem de pagamento
(empenhos pagos e restos a pagar pagos) que diferencia da apuração do Resultado do Tesouro
Nacional na qual se observa as ordens bancárias sacadas à Conta Única do Tesouro Nacional (critério
pagamento efetivo). Abrange os pagamentos da dotação consignada na lei orçamentária do
exercício corrente e dos restos a pagar inscritos.

Fontes de Informações

Os dados são obtidos por meio de consulta no SIAFI e no Tesouro Gerencial, por meio de uso dos
filtros Ação de Governo (=00CW, 00CX, 00CY e 0E64), Elemento de Despesa igual =(43 - subvenções
sociais e 45 - subvenções econômicas) , Esfera Orçamentária (Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social) e seleção da métrica movimento líquido.

Comentários Metodológicos

Os dados são obtidos por meio do SIAFI e Tesouro Gerencial, conforme filtros mencionados na Fonte
de Informações. Não há nenhum tratamento ou consolidação dos dados extraídos da consulta.

Política de Revisão

Os valores da série do ano corrente podem ser revistos em virtude de alterações da base de dados
primária do SIAFI e do Tesouro Gerencial, em decorrência por exemplo de estornos de lançamentos
ou modificações em indicadores das ações orçamentárias. Mensalmente, é realizada a revisão dos
meses anteriores do ano corrente e é recomendada consulta periódica à série disponibilizada na
internet

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)

Colunas A e B – ação orçamentária
Coluna C – ano de lançamento
Coluna D – mês de lançamento
Coluna E – pagamentos totais no mês
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

