Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) dos Entes da Federação
DIMENSÃO TEMPORAL
Início

jan/15

Fim

Em curso

Periodicidade

Bimestral

Tempestividade

Atualização diária

DIMENSÃO CONCEITUAL
Unidade de Medida
Cobertura de Governo

Valores nominais em unidades de Real.
Abrange os órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta, de todos os Poderes,
constituídos pelas autarquias, fundações, fundos especiais, e as empresas estatais dependentes. Abrange
dados da União, dos Governos Estaduais, incluindo o Distrito Federal e Municípios que publicaram seus
relatórios no Siconfi. O RREO é exigido pelo art. 165, parágrafo 3º da Constituição Federal/88.

Caracterização dos Eventos

Os demonstrativos do RREO, listados a seguir, deverão ser elaborados e publicados até trinta dias após o
encerramento do bimestre de referência, exceto para os municípios com população inferior a cinquenta
mil habitantes, que podem optar por divulgar, semestralmente, parte desses demonstrativos. A estrutura
do RREO está definida conforme discriminação a seguir: Anexo 01 Balanço Orçamentário; Anexo 02
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção; Anexo 03 Demonstrativo da Receita
Corrente Líquida; Anexo 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS; Anexo 06
Demonstrativo do Resultado Primário; Anexo 07 Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão;
Anexo 09 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; Anexo 10 RPPS
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; Anexo 10.1 RPPS
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; Anexo 10.2 RGPS
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social; Anexo 11 Demonstrativo da
Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; Anexo 13 Demonstrativo das Parcerias PúblicosPrivadas; Anexo 14 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária .

Fatores de Remuneração
Regime de Apropriação

Não se aplica
Regime Orçamentário em que são consideradas as receitas arrecadadas e as despesas legalmente
empenhadas no exercício financeiro.

Fontes de Informações

O RREO é elaborado pelo representante do Poder Executivo dos entes e transmitido 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

Comentários Metodológicos
Política de Revisão

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
exercicio
ano de referência dos dados
demonstrativo
tipo de relatório entregue (RREO ou RREO Simplificado)
periodo
bimestre de referência dos dados
periodicidade
indica periodicidade dos dados B = bimestral
instituicao
Orgão responsável pelo envio e publicação dos dados
cod_ibge
Código IBGE do Ente da Federação ao qual pertence a instituição
uf
Unidade da Federação
populacao
Estimativa da quantidade de habitantes para o exercício de referência dos dados
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
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

