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Unidade de Medida  
 
Cobertura de Governo 
 
 
Caracterização dos Eventos 
 
 
 
 
 
Fatores de Remuneração   
 
Regime de Apropriação  
 
 
 
 
 
Fontes de Informações   
 
 
 
 
Comentários Metodológicos   
 
 
 
 
 
Política de Revisão  

 
R$ 1,00  
 
Governo Central. Abrange os investimentos realizados pelos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 
 
Abrange os valores pagos nos grupos de despesas 4 – Investimento e 5 – Inversão Financeira e exclui 
as despesas financeiras por meio do indicador de resultado EOF. 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). 
 
Não se aplica, dados em R$ correntes. 
 
Os dados são obtidos por meio de consulta no SIAFI e no Tesouro Gerencial, por meio do critério 
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). 
 
Os dados são obtidos por meio de consulta no SIAFI e no Tesouro Gerencial, por meio de uso dos 
filtros Grupo Natureza de Despesa (4-investimentos e 5 – inversões financeiras), Esfera 
Orçamentária (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social), Indicador de Resultado EOF e Indicador de 
RP Resultado EOF (exclui despesas financeiras) e seleção da métrica “movimento líquido”. 
 
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. No 
tocante a série do investimento público OGU desde 2006 por mês, as consultas até 2014 foram 
realizadas no SIAFI Gerencial e a partir de 2015 utilizou-se o Tesouro Gerencial. Neste caso, as 
informações foram transferidas da consulta para a planilha em Excel apresentada. 
 
Os valores da série do ano corrente podem ser revistos em virtude de alterações da base de dados 
primária do SIAFI, 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. 

 

DIMENSÃO TEMPORAL    

 
Início  
 
 
 
Fim  
 
Periodicidade  
 
Tempestividade  
 

 
- Janeiro/18 – série mensal detalhada, segundo a classificação funcional da despesa. 
- 2008 – série anual do total do investimento público OGU – Valores Pagos, por subfunção. 
- Janeiro/06 – série mensal do total do investimento público OGU – Valores Pagos. 
 
Série em curso  
 
Mensal/Anual 
 
Divulgação, em geral, na quinzena subsequente à publicação do relatório Resultado do Tesouro 
Nacional - RTN relativo ao mês de referência da série. 
 

DIMENSÃO CONCEITUAL    

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)  

 
Em relação à série mensal “Investimento Público Federal – Valores Pagos – Série - XLSX”, em formato Excel, deve ser considerada a 

seguinte organização: 
1) Coluna A - mês de referência: corresponde ao mês em que o documento relativo à despesa com investimento público foi 

emitido  
2) Coluna B – Valor (R$ milhões) – valores em R$ milhões relativos ao mês de emissão do documento de pagamento. 

 
Em relação à consulta “Investimento Público Orçamento Geral da União – Valores Pagos - XLSX” disponibilizada em formato Excel, deve 

ser considerada a seguinte organização: 
1) Colunas A e B: Código e Descrição da Esfera Orçamentária; 



 
Em relação à consulta “Investimento Total – Valores Pagos – CSV”, que detalha os valores mensalmente pagos em investimento público, no 

formato CSV, deve ser considerada a seguinte organização: 
1) Os campos são delimitados por vírgula, estando as linhas ordenadas a partir do primeiro campo, Código do Órgão. Em caso 

de repetição a ordenação se dará, sucessivamente, pela próxima coluna. 
2) A primeira linha do arquivo corresponde aos títulos dos campos que classificam qualitativa e quantitativamente a despesa, 

e a última, quando preenchida com valores, corresponde à totalização de pagamentos, em cada mês. 
3) As demais linhas, contendo os dados de pagamentos mensais, estão dispostas na seguinte forma: 

a) 1º e 2º campos: Código e Descrição da Esfera Orçamentária; 
b) 3º e 4º campos: Código e Descrição do Órgão Superior; 
c) 5º e 6º campos: Código e Descrição da Unidade Orçamentária; 
d) 7º e 8º campos: Código e Descrição da Função de Governo; 
e) 9º e 10º campos: Código e Descrição da Subfunção de Governo; 
f) 11º e 12º campos: Código e Descrição do Programa de Governo; 
g) 13º e 14º campos: Código e Descrição da Ação de Governo; 
h) 15º e 16º campos: Código e Descrição do Localizador do Gasto (composto de Ação + Localidade); 
i) 17º e 18º campos: Código e Descrição do IDOC; 
j) 19º e 20º campos: Código e Descrição do IDUSO; 
k) 21º e 22º campos: Código e Descrição da Categoria Econômica da Despesa; 
l) 23º e 24º campos: Código e Descrição do Grupo de Despesa; 
m)  25º e 26º campos: Código e Descrição da Modalidade de Aplicação; 
n) 27º e 28º campos: Código e Descrição do Indicador de Resultado Primário; 
o) Os demais campos, a partir do 29º, se referem aos pagamentos efetuados em cada mês do ano, desde janeiro 

de 2016 (movimento mensal). 
4)  Os campos relativos aos códigos (campos de ordenamento ímpar do 1º a 27º) possuem os seguintes tamanho e formato, 

em caracteres, onde N = Numérico e A = Alfanumérico: 
 

 
5) O 15º campo, Código do Localizador de Gasto, é composto por 8 dígitos, sendo os 4 primeiros relativos ao Código da Ação 

(o mesmo do 13º campo) e os últimos 4 relativos ao Código do estado, município ou recorte geográfico, de acordo com a 
tabela de municípios do SIAFI e o estabelecido no Manual Técnico do Orçamento do exercício de referência. 

2) Colunas C e D: Código e Descrição do Órgão Superior; 
3) Colunas E e F: Código e Descrição da Unidade Orçamentária; 
4) Colunas G e H: Código e Descrição da Função de Governo; 
5) Colunas I e J: Código e Descrição do Programa de Governo; 
6) Colunas K e L: Código e Descrição da Ação de Governo; 
7) Colunas M e N: Código e Descrição do Localizador do Gasto (composto de Ação + Localidade); 
8) Colunas O e P: Código e Descrição do IDUSO; 
9) Colunas Q e R: Código e Descrição da Categoria Econômica da Despesa; 
10) Colunas S e T: Código e Descrição do Grupo de Despesa; 
11) Colunas U e V: Código e Descrição da Modalidade de Aplicação; 
12) Colunas W e X: Código e Descrição do Indicador de Resultado Primário; 
13) As demais colunas, a partir da Y, se referem aos pagamentos efetuados em cada mês do ano, desde janeiro de 2018 

(movimento mensal, em R$). 
 
Em relação à série anual “Investimento Público Federal – Valores Pagos por Subfunção – Série Histórica - XLSX”, em formato Excel deve 

ser considerada a seguinte organização: 
 

1) Colunas A e B: Código e Descrição do Órgão Superior; 
2) Colunas C e D: Código e Descrição da Subfunção de Governo; 
3) As demais colunas, a partir da E, se referem aos pagamentos efetuados em cada ano, desde 2008 por subfunção 

(movimento anual, em R$). 
 
Os elementos de classificação funcional das referidas despesas são apresentados segundo o Manual Técnico do Orçamento do 

respectivo exercício financeiro. Os manuais anuais podem ser encontrados no sítio do Ministério do Planejamento de Desenvolvimento 
e Gestão, atualmente em https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/mto:mto_inicial. 
 
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS 
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