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Introdução

Neste manual é abordado o “Módulo Planejamento”, que trata da elaboração de metas, receitas e
despesas orçamentárias. O objetivo desse manual é fornecer informações específicas para utilização do
Módulo, sendo que não tem finalidade de ensinar contabilidade e sim auxiliar o usuário na utilização do
sistema. Para a correta utilização do sistema é necessário que o usuário tenha, pelo menos, um mínimo
de conhecimento específico sobre o funcionamento contábil de uma Entidade Pública.

Serão apresentados vários menus, sendo abordados de forma clara e específica, eles são: PPA,
LDO, LOA Relatórios, Audiência Pública além da parametrização específica do módulo.

Antes de iniciar os trabalhos no módulo é imprescindível efetuar algumas parametrizações no
módulo “Administração”, para que o sistema funcione adequadamente de acordo com a realidade de cada
entidade. O objetivo é fornecer informações específicas e esclarecedoras sobre como parametrizar e
configurar este módulo.

Importante: Para efetuar a parametrização é necessário que o usuário tenha acesso e permissões
ao módulo “Administração”.
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Função do módulo

Módulo Planejamento

Elaboração de metas, receitas e despesas orçamentárias.

Funcionalidades

 Elaborar o Plano Plurianual
 Elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias
 Elaborar a Lei Orçamentária Anual
 Registrar a previsão da receita
 Registrar a autorização para realização de despesas
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Conhecimentos Exigidos e Requisitos Humanos

Para uma utilização ideal do sistema, é necessário que o usuário tenha alguns conhecimentos específicos
como:

 Básicos do sistema operacional utilizado;
 Básicos de Informática;
 Funcionamento da área em qual atua;
 Funcionamento do sistema (treinamento disponibilizado pela PRODATA INFORMÁTIICA

LTDA).
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Acessando o Sistema

Login: O acesso ao sistema é realizado através de um navegador (Internet Explorer,Mozilla Firefox,
Google Chrome).

O sistema solicitará a autenticação do usuário, através de login e senha.

Figura 1 - Tela Inicial de Acesso ao Sistema.

 Informe o login e pressione <TAB> ou <ENTER>. Caso o usuário referente ao login que foi informado
já esteja cadastrado no sistema, o campo nome receberá o nome do usuário.

 Informe a senha e pressione <TAB> ou <ENTER>
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Mensagens de erro

Usuário informado não foi encontrado: Se o login do usuário for informado errado ou não existindo o
seu cadastro no banco, a seguinte mensagem de erro será exibida:

Tentativa Invalida: Caso o usuário informe a senha incorreta. O usuário tem 4 tentativas para efetuar seu
login de forma correta e se errar todas as tentativas, sua senha será bloqueada é somente o administrador
do sistema poderá efetuar o desbloqueio da mesma.

Padrões de Operação
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Botões para execução de cadastro

Botões para pesquisa

 Clique ou pressione <F9> para realizar pesquisa(s) em um registro já existente;

 Clique para “limpar” o resultado de uma pesquisa;

Botões para Navegação

 Próximo registro de um cadastro;

Registro anterior de um cadastro;

Navegação (esquerda e direita) para selecionar aba(s) de uma tela;

Visualiza todas as abas de um cadastro para seleção de uma única aba;

Campos para edição, inclusão e seleção de registros

# (contador automático): Inclui um registro de forma automática, obedecendo a um seqüencial;

  : Edição de campos alfanuméricos (pode ser utilizado para pesquisa);

    : Seleciona/Edita campos no formato data;

  : Seleciona uma opção pré-definida de um campo;

Campos para pesquisa e seleção em tabelas

Selecione a primeira linha da tabela para incluir ou editar

Pesquisa Rápida

A pesquisa rápida é realizada nos campos:

Ao clicar na será exibido uma tabela exibindo os dados a serem selecionados ou pesquisados
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Clicando na linha/coluna da tabela ou teclando (↑ , ↓) comece a digitar para exibir o campo de Pesquisa
Rápida

Você também pode realizar a pesquisa de acordo com a figura abaixo, comece a digitar uma pesquisa
para serem exibidos os resultados da mesma.
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Botões para execução da pesquisa rápida

                  Limpa os resultados de uma pesquisa;

 Exibi a quantidade total de registros de uma pesquisa;

Clique ou tecle <ENTER> para consultar o resultado de uma pesquisa;

Mensagens

Se a pesquisa não retorna nenhum resultado, será exibida a mensagem:
A pesquisa não encontrou nenhum registro!
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Campos Obrigatórios

Os campos obrigatórios são identificados por * (Asterisco) ou contadores automáticos (#). Para efetuar um
cadastro os campos devem estar preenchidos de acordo com o seu formato (Numérico, alfanumérico,
datas, etc.)

Exemplo:

Mensagens dos campos obrigatórios

Se algum campo obrigatório não for informado corretamente, a seguinte mensagem será exibida:

Clique no botão <OK>, o sistema indica quais os campos que deverão ser preenchidos com uma borda
vermelha ou com uma mensagem de obrigatoriedade

Exemplos:
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Teclas de Atalho

F2: Para Salvar/Alterar um registros;
F9: Para Abrir pesquisa;
Tab: Avança para os campos seguintes em uma tela;
Page Up: Retrocede o cursor para a primeira linha da página de consulta;
Page Down: Avança o cursor para a última linha da página de consulta.
Shift + Tab: Retorno ao campo anterior da tela;
Shift + Del: Deleta registro(s) de uma tabela;

Parametrização

Antes de iniciar as atividades com o Módulo Planejamento é necessário definir alguns parâmetros
no sistema.

Parametrização no Módulo Administração:

Acesse o Módulo Administração;
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Após “logar”, clique sobre o ícone Empresa;

Na tela que se abre navegue até a aba Planejamento, penúltima aba;

No item de seleção ao lado da descrição Consistência PPA/LOA, existem três opções:

 Trava Soma Analítica Maior que Valor Sintético:
Com essa opção selecionada o sistema não permite que a soma da despesa na Natureza Analítica
seja maior que a soma das despesas na Natureza Sintética. Exemplo: As somas das naturezas
3.3.90.30, 3.3.90.36, 3.3.90.39 sempre será igual à soma da natureza sintética 3.3.00.00.

 Libera Alteração Soma Analítica Maior que Valor Sintético:
A descrição já diz tudo. É o inverso da alternativa anterior.

 Libera Alteração Soma Analítica Maior que Valor Sintético e Atualiza valor Sintético:
Com esta opção selecionada o sistema permite que as somas entre Natureza Analítica e Sintética
sejam diferentes e atualiza o valor da soma da Sintética fazendo com que se iguale ao que você
digitar nas despesas Analíticas.
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Nota: A terceira opção é a mais indicada, pois lhe permite liberdade na movimentação de valores
entre as naturezas analíticas e ao término já acertará a soma da natureza de despesa sintética.
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Tabelas de Cadastros

Essas tabelas podem ser acessadas no menu PPA>>Tabelas.
Neste menu encontramos os atalhos para as telas de cadastros básicos, “Órgão”, “Unidade”,

“Função”, “SubFunção”, “Programa”, “Projeto/Atividade”, “Receita Prevista”, “Sub-Natureza de Despesa” e
“Fontes”, que deverão ser conferidas e se for o caso preenchidas.

Órgão
Antes de falar sobre o preenchimento dessa tabela vamos a algumas considerações básicas

contábeis com relação à Classificação Institucional.
A classificação institucional procura refletir a estrutura organizacional e administrativa de

determinado ente governamental e possibilita conhecer a aplicação dos recursos públicos por órgão ou
entidade e sua específica unidade orçamentária, tendo por finalidade agrupar a alocação do montante das
dotações necessárias à realização das tarefas atribuídas a cada órgão.

No orçamento da despesa, as dotações orçamentárias devem ser especificadas por categoria de
programação em seu menor nível sendo consignadas às unidades orçamentárias, que correspondem às
estruturas administrativas responsáveis pela aplicação dos recursos financeiros (dotações) e pela
realização das ações (execução de projetos, manutenção das atividades e operações especiais).

O conceito de unidade orçamentária está definido no artigo 14 da Lei 4.320/64:
“Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a
que serão consignadas dotações próprias.”

“Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas
subordinadas ao mesmo órgão.”
A classificação institucional deve corresponder à estrutura administrativa da entidade, entretanto o

orçamento não abrangerá todos os setores, pois, o orçamento trata apenas das unidades orçamentárias
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responsáveis pelos projetos e atividades. Deve ainda a classificação institucional identificar, de forma
clara, as unidades responsáveis pela execução dos programas (com seus respectivos projetos e
atividades) contemplados na LOA.

Por outro lado, tanto um órgão como uma unidade orçamentária podem não corresponder a uma
unidade da estrutura administrativa. É o caso de alguns fundos especiais, das transferências financeiras,
dos encargos financeiros, das operações de credito, da dívida pública e da reserva de contingência.

A classificação institucional, em relação aos municípios, recomenda-se que a estrutura
orçamentária não contemple um número elevado de unidades orçamentárias, pois isto irá ocasionar uma
pulverização de dotações orçamentárias, dificultando, dessa forma, o controle e a execução orçamentária,
com um número expressivo de documentos a serem elaborados.

Esta tela traz os campos que deverão ser preenchidos. Os campos com bordas vermelhas são de
preenchimento obrigatório.

Código: Preencha o código do órgão da sua estrutura administrativa. Este campo é numérico e pode
receber até dois dígitos;
Nome: Nome do órgão;
Tipo: Selecione o tipo do órgão dentre as opções:

01 - Executivo;
02 - Legislativo;
03 - FUNDEB;
04 - ADM. Direta Fundo Especial;
05 - ADM. Indireta Fundação;
06 - Empresas Públicas;
07 - Soc.Economia Mista;
08 - Previdência Municipal;
10 - Fundo Municipal de Saúde;
11 - FMAS;
12 - FMCA/FMDCA/FMIJ/FMA;
13 - FMH Fundo Municipal de Habitação;
14 - FME Fundo Municipal de Educação;
99 - Outros.

Unidade
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Campos com borda vermelha são de preenchimento obrigatório.

Código: Preencha com a codificação de acordo com sua estrutura administrativa, lembrando-se das
normas e especificações de layout do Tribunal de Contas;
Nome: Nome da Unidade Orçamentária;
Gestão: Clique na lupa ou pressione <F9> para informar a gestão a qual essa unidade está subordinada;
Órgão: Clique na lupa ou pressione <F9> para informar o órgão ao qual está unidade está subordinada.
Este foi cadastrado no item anterior;
Almoxarifado: Se esta unidade orçamentária possui um almoxarifado específico informe-o nesse campo;
Tp Unidade: Selecione uma das opções:

0 - Outros;
1 - Saúde;
2 - Educação;
3 - Fundeb.

Tp. Unidade TCM-GO: Selecione a opção que melhor se adequa a sua unidade orçamentária:

01 - Executivo;
02 - Legislativo;
03 - FUNDEB;
04 - ADM. Direta Fundo Especial;
05 - ADM. Indireta Fundação;
06 - Empresas Públicas;
07 - Soc.Economia Mista;
08 - Previdência Municipal;
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10 - Fundo Municipal de Saúde;
11 - FMAS;
12 - FMCA/FMDCA/FMIJ/FMA;
13 - FMH Fundo Municipal de Habitação;
14 - FME Fundo Municipal de Educação;
99 - Outros.
Se esta for uma unidade Gestora marque o campo “é unidade Gestora?”.
Segundo a Secretaria de Tesouro Nacional a Unidade Gestora é a unidade orçamentária ou

administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob
descentralização e que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial.

A opção “é secretaria da fazenda?” deve ser preenchida quando a unidade orçamentária for a
Secretaria de Finanças, ou uma equivalente.
Lei de Criação e Data da lei: São campos com os dados da Lei que autorizou a criação da referida
unidade orçamentária.

Após preencher todos os campos acima descritos clique sobre o botão “Salvar”.
Nesta tela é possível cadastrar os responsáveis legais pela Unidade Orçamentária bem como as

assinaturas que aparecerão nos relatórios de despesa e receita.

Função

Classificação Funcional

A classificação funcional (funções e subfunções) busca responder basicamente à indagação: “Em
que” área de ação governamental a despesa será realizada? Cada atividade, projeto e operação especial
identificarão a função e a subfunção às quais se vinculam. A atual classificação funcional foi instituída pela
Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um
rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de
ação governamental nas três esferas de Governo. Trata-se de uma classificação independente dos
programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito
Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público.
A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os dois primeiros referem-se à função,
enquanto que os três últimos dígitos representam a subfunção, que podem ser traduzidas como
agregadores das diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária.

 Função: são representadas por um código de dois dígitos, que identificam a área de atuação de
cada um dos órgãos ou entidade do governo. Ou seja, pode ser traduzida como o maior nível de
agregação das diversas áreas de atuação do setor público.
A função está relacionada com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação,
saúde, defesa, etc. A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não
se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como:
dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação
neutra. Nesse caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo "Operações Especiais"
que correspondem aos códigos abaixo relacionados e que constarão apenas do orçamento, não
integrando o PPA:

CÓDIGO TIPO TÍTULO
841 Operações Especiais Refinanciamento da Dívida Interna
842 Operações Especiais Refinanciamento da Dívida Externa
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843 Operações Especiais Serviço da Dívida Interna
844 Operações Especiais Serviço da Dívida Externa
845 Operações Especiais Transferências
846 Operações Especiais Outros Encargos Especiais

A codificação para a Reserva de Contingência foi definida pelo art. 8º da Portaria interministerial nº
163, de 4 de maio de 2001, a seguir transcrito:

"Art. 8º A dotação global denominada “Reserva de Contingência” permitida para a União no art. 91 do
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5o,
inciso III, da Lei Complementar nº101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação,
será identificada nos orçamentos de todas as es feras de Governo pelo código “99.999.9999.xxxx.xxxx” no
que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o “x” representa a
codificação da ação e o respectivo detalhamento”.

Esta tela já deve estar preenchida, mas aconselho que façam uma conferência das informações
contidas nela, para tanto indico a utilização das portarias nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria SOF nº 37, de 16 de agosto de 2007, Portaria SOF nº 41, de
18 de agosto de 2008 e Portaria SOF nº 54, de 04 de julho de 2011.

SubFunção
 Subfunção: A subfunção, indicada pelos três últimos dígitos da classificação funcional, representa

um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação
governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e
identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. As subfunções
podem ser combinadas com funções diferentes daquelas às quais está relacionado na Portaria nº
42, de 1999. As ações devem estar sempre conectadas às subfunções que representam sua área
específica. Existe também a possibilidade de matricialidade na conexão entre função e subfunção,
ou seja, combinar qualquer função com qualquer subfunção, mas não na relação entre ação e
subfunção. Deve-se adotar como função aquela que é típica ou principal do órgão. Assim, a
programação de um órgão, via de regra, é classificada em uma única função, ao passo que a
subfunção é escolhida de acordo com a especificidade de cada ação. A exceção à matricialidade
encontra-se na função 28 – Encargos Especiais e suas subfunções típicas que só podem ser
utilizadas conjugadas.
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Esta tela também já deve estar preenchida, mas cabe-me lembrar-vos que a responsabilidade de
envio das informações e prestação de contas é da entidade, então nunca é demais um maior zelo e
conferência dos dados.

Programa
Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos

estratégicos definidos no Plano Plurianual – PPA, para o período de quatro anos. Conforme estabelecido
no art. 3° da Portaria MOG n° 42/1999, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
estabelecerão, em atos próprios, suas estruturas de programas, códigos e identificação, respeitando os
conceitos e determinações nela contidos. Ou seja, todos os entes devem ter seus trabalhos organizados
por programas, mas cada um estabelecerá sua estrutura própria de acordo com a referida Portaria.

 Programa: é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de
ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por
indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de
determinada necessidade ou demanda da sociedade.
O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento.  O plano termina no
programa e o orçamento começa no programa, o que confere a esses instrumentos uma integração
desde a origem.
O programa age como módulo integrador, e as ações como instrumentos de realização dos
programas.
A organização das ações do Governo sob a forma de programas visa proporcionar maior
racionalidade e eficiência na administração pública e ampliar a visibilidade dos resultados e
benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos
públicos.
A partir do programa são identificadas as ações sob a forma de atividades, projetos ou operações
especiais, especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis
pela realização da ação.  Cada projeto ou atividade só poderá estar associado a um produto que
qualificado por sua unidade de medida dará origem a meta.
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Projeto/Atividade
 Ação: são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para

atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências
obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de
subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, doações, etc., e os financiamentos.
As ações, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou
operações especiais.

a) Atividade: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de
Governo. O código sempre inicia por número par. Exemplo: “2.019 - Manutenção e
Monitoramento das Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde”.

b) Projeto: é um instrumento de programação utilizado para 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 o aperfeiçoamento da ação de Governo. O código
sempre inicia por número impar, com exceção do 9. Exemplo: “1.120 - Ampliação da rede
nacional de bancos de leite humano”

c) Operações Especiais: são ações que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram
contraprestações diretas sobre a forma de bens e serviços. Representam, basicamente, o
detalhamento da função Encargos Especiais. O código sempre inicia pelo número 9.
Exemplos: “9.150 - amortização e encargos, aquisição de títulos. Sentenças judiciais,
transferências, concessão de empréstimos, ressarcimentos, indenizações, pagamentos de
inativos e etc.”
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Receita Prevista

É a tabela onde se cadastram os códigos da receita, para melhor classificar e identificar as fichas
na execução orçamentária. As informações desta tabela são importadas do Modulo Orçamento onde os
mesmos devem ser cadastrados para que se faça o planejamento e a elaboração do orçamento publico da
entidade.

Classificação da Receita por Natureza ou Categoria Econômica
A classificação da receita por natureza tem por objetivo identificar a origem do recurso segundo seu

fato gerador.
Face à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos aos cofres

públicos, o esquema inicial de classificação está desdobrado em seis níveis, que formam o código
identificador da natureza de receita, de acordo com a seguinte estrutura:

C O E R AA SS DO
Categoria

Econômica Origem Espécie Rubrica Alínea Sub-alínea Detalhamento

Categoria Econômica da Receita: Utilizado para mensurar o impacto das decisões do Governo na
economia nacional (formação de capital, custeio, investimentos etc.) A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 11,
classifica a receita pública orçamentária em duas categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas
de Capital.

Receitas Correntes
1 Receitas Correntes
2 Receitas de Capital
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
8 Receitas de Capital Intra-Orçamentárias
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 Receitas Correntes: classificam-se nessa categoria aquelas receitas oriundas do poder impositivo
do Estado - Tributária e de Contribuições; da exploração de seu patrimônio – Patrimonial; da
exploração de atividades econômicas - Agropecuária Industrial e de Serviços; as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas
a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes – Transferências Correntes; e as demais
receitas que não se enquadram nos itens anteriores – Outras Receitas Correntes;

 Receitas de Capital: de acordo com o art. 11, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com
redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982, são as provenientes da realização
de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e
direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.
Classificam-se nessa categoria as receitas provenientes de Operação de Crédito, Alienação de
Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital e Outras Receitas de Capital.

 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: são receitas correntes de órgãos, fundos, autarquias,
fundações, empresas estatais dependentes e de outras entidades integrante do orçamento fiscal e
da seguridade social decorrente do fornecimento de materiais, bens e serviços, recebimentos de
impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o fato que originar a receita
decorrer de despesa de órgãos, fundos, autarquias, fundação, empresa estatal dependente ou de
outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

 Receita de Capital Intra-Orçamentárias: são receitas de capital de órgãos, fundos, autarquias,
fundações, empresas estatais dependentes e de outras entidades integrante do orçamento fiscal e
da seguridade social derivadas da obtenção de recursos mediante a constituição de dívidas,
amortização de empréstimos e financiamentos ou alienação de componentes do ativo permanente,
quando o fato que originar a receita decorrer de despesa de órgão, fundo, autarquia, fundação,
empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma
esfera de governo.

A Portaria interministerial nº 338, de 26 de abril de 2006, que altera o Anexo I da Portaria 163,
criou, para o exercício de 2007, uma nova classificação, destinada ao registro das receitas decorrentes
das operações intra-orçamentárias:

7000.00.00 – Receitas Correntes Intra-Orçamentárias;
8000.00.00 – Receitas de Capital Intra-Orçamentária;

As novas naturezas de receita intra-orçamentárias, portanto, são constituídas substituindo-se o 1º
nível (categoria econômica “1” ou “2” pelos dígitos “7” se receita corrente intra-orçamentária e “8” se
receita de capital intra-orçamentária, mantendo-se o restante da codificação. As classificações incluídas
não constituem novas categorias econômicas de receita, mas sim meras especificações das categorias,
corrente e de capital, a fim de possibilitar a identificação das respectivas operações intra-orçamentárias e,
dessa forma, evitar a dupla contagem de tais receitas.

Origem: A origem refere-se ao detalhamento da classificação econômica das receitas, ou seja, ao
detalhamento das receitas correntes e de capital de acordo com a Lei no 4.320, de 1964. Tem por objetivo
identificar a origem das receitas no momento em que elas ingressam no patrimônio público. No caso das
receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são compulsórias (como no caso
dos tributos e das contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na
produção (agropecuárias, industriais ou de prestação de serviços), se são decorrentes da exploração do
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seu próprio patrimônio (receitas patrimoniais), ou, ainda, decorrentes de transferências destinadas ao
atendimento de despesas correntes ou de outros ingressos. No caso das receitas de capital, distinguem-se
as provenientes de operações de crédito, da alienação de bens, da amortização dos empréstimos e das
transferências destinadas ao atendimento de despesas de capital.

Receitas Correntes Receitas de Capital
1 Receita Tributária 1 Operações de Crédito
2 Receita de Contribuições 2 Alienação de Bens
3 Receita Patrimonial 3 Amortização de Empréstimos
4 Receita Agropecuária 4 Transferências de Capital
5 Receita Industrial 5 Outras Receitas de Capital
6 Receita de Serviços
7 Transferências Correntes
9 Outras Receitas Correntes

Espécie: É o nível de classificação vinculado à Origem, composto por títulos, que permitem qualificar com
maior detalhe o fato gerador de tais receitas. Por exemplo, dentro da Origem Receita Tributária (receita
proveniente de tributos), podemos identificar as suas espécies, tais como impostos, taxas e contribuições
de melhoria (conforme definido na CF/88 e no CTN), sendo cada uma dessas receitas uma espécie de
tributo diferente das demais.
Rubrica: A rubrica é o nível que detalha a espécie com maior precisão, especificando a origem dos
recursos financeiros. Agrega determinadas receitas com características próprias e semelhantes entre si.
Alínea: A alínea é o nível que apresenta o nome da receita propriamente dita e que recebe o registro pela
entrada de recursos financeiros.
Subalínea: A subalínea constitui o nível mais analítico da receita, o qual recebe o registro de valor, pela
entrada do recurso financeiro, quando houver necessidade de maior detalhamento da alínea.
Nível de Detalhamento Optativo: De acordo com o artigo 2º da Portaria nº 163, de 04/05/2001, fica
facultado o desdobramento da classificação da receita para atendimento das peculiaridades e
necessidades do ente. Dessa forma, é permitido um desdobramento de qualquer código a partir do nível
ainda não utilizado pela discriminação das naturezas da receita.

Entretanto, quando a classificação já atingiu o nível de subalinea e o ente necessita de mais uma
codificação para identificar uma situação local para seu controle, resta apenas acrescentar mais um nível
de desdobramento ou detalhamento local. As receitas classificadas até este nível são totalizadas no nível
imediatamente superior (subalinea) para efeitos de consolidação e remessa de informações aos Tribunais
de Contas. Quando não utilizado este nível de detalhamento, o nono e décimo algarismos devem ser
preenchidos com “00”.

Exemplo de Natureza da Receita
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Cadastrando a Receita
Antes de prosseguirmos com o cadastramento da receita é preciso navegar até o Módulo

Orçamento para conferir e/ou cadastrar o código de receita STN. Esse cadastramento é de suma
importância, pois com ele teremos o código da Natureza da Receita e as marcações que irão calcular os
índices de gastos com educação, saúde e pessoal.

Acesse o módulo Orçamento, navegue até o menu Visualizar>>Tabelas>>Receitas STN, a
seguinte tela irá aparecer:

Selecione o exercício financeiro e confira na “grid” logo abaixo se as devidas codificações estão
cadastradas, se houver clique sobre o registro de uma receita e confira todas as marcações disponíveis,
se não houver códigos cadastrados proceda com o preenchimento dos campos conforme descrito logo
abaixo:

 Código Lei: Cadastre este código lei de cada receita respeitando os preceitos e regulamentações
previstos em lei. No exemplo está selecionada a receita IPTU. Repare na configuração do código:
além do código previsto em lei inserimos um “0” antes do código.

 Nome Lei: Digite neste campo a descrição da receita.
 Renda Local: Marque esta opção para as receitas que figurarão no relatório de Rendas Locais.
 Recta. Corrente Liq.: Marque esta opção se a receita em questão entrará no cálculo da Receita

Corrente Líquida, esta marcação também informará que esta receita irá aparecer nos relatórios que
exigirem a Receita Corrente Líquida.

 Transf. Câmara: Receitas que irão compor o cálculo do duodécimo.
 Previdência: Receitas específicas da previdência própria.
 Pasep: Receitas que irão compor o cálculo do Pasep.
 Tipo Aplic Educ: Nesta seleção escolha se a receita é de vinculação mínima, FUNDEF ou

Recursos Específicos, sendo Vinculação Mínima os próximos dois campos devem ser preenchidos
com os devidos percentuais.

 Perc Aplic Educ: Porcentagem de vinculação mínima de gastos com a Educação. Exemplo: 25 ou
100%. IPTU 25% de vinculação para a educação, Receita Salário Educação 100%.

 Perc Aplic Saude: Porcentagem de vinculação mínima para gastos com a Saúde.
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Após preencher totalmente estes campos clique sobre o botão Salvar ou tecle <F2>.
Feito isso passaremos à tela de Cadastro da Receita Prevista, Módulo Planejamento, menu

PPA>>Tabelas>>Receita Prevista.

 Exercício: Digite o exercício financeiro ao qual irá fazer a previsão da receita.
Os Campos com a lupa na frente servirão somente para pesquisa das receitas já cadastradas,
então se está cadastrando agora a receita pule para a “grid” logo abaixo.

 Plano de Contas>>: Clique na linha logo abaixo a este campo e tecle <F9> para selecionar a
conta contábil correspondente à receita que você irá cadastrar. Após tecle <Tab> para ir próximo
campo.

 Valor: Este campo mostrará a soma dos valores informados para as fontes logo mais adiante.
 Código Lei: Este campo demonstrará o Código Lei de acordo com o que cadastrado na tela de

Cadastro de Receita STN.
 Receita STN>: Tecle <F9> para selecionar o código STN cadastrado na Tela de Receita STN.

Neste você poderá pesquisar tanto pelo nome, quanto pelo Código Lei da Receita.
 Gestão>>: Neste campo informe a gestão vinculada a esta receita.
 Retenção Pasep: Informe SIM se esta receita tem retenção do PASEP ou NÃO caso contrário.
 Vl. Atualizado: Não é preciso preencher este campo, pode teclar <Tab> para salvar o registro.

Cadastrando as Fontes das Receitas

Após salvar o registro da receita, clique sobre a linha da receita salva e clique no campo:
 Código>>: Informe o código da fonte e tecla <Tab> para ir ao próximo campo.
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 Valor: Informe o valor total para esta fonte. Este valor irá atualizar o campo valor na linha do
registro da receita. Se a Receita informada for IPTU, por exemplo, informe a fonte 100 Recursos
Ordinários e no valor coloque o total para esta receita após teclar <Tab> o sistema fará as
distribuições de valores entre as fontes 101 e 102, receitas e impostos e transferências para
educação e saúde. Tecle <Tab> mais uma vez e o sistema fará o salvamento do registro.

Natureza da Despesa
Os artigos 12 e 13 da Lei no 4.320, de 1964, tratam da classificação da despesa por categoria

econômica e elementos. Assim como no caso da receita, o art. 8 estabelece que os itens da discriminação
da despesa mencionados no art. 13 serão identificados por números de código decimal, na forma do
Anexo IV dessa Lei, atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial nº 163, de 2001.
O conjunto de informações que formam o código é conhecido como classificação por natureza de despesa
e informa a categoria econômica, o grupo a que pertence à modalidade de aplicação e o elemento. Nas
bases dos sistemas informatizados, o campo que se refere à natureza de despesa contém um código
composto por oito algarismos:

1º 2º 3º e 4º 5º e 6º 7º e 8º
Categoria

Econômica da
Despesa

Grupo de
Natureza da

Despesa

Modalidade de
Aplicação

Elemento da
Despesa

Sub-elemento
da Despesa

Categoria Econômica da Despesa: são classificadas de acordo com a natureza da despesa, que envolve
o controle e utilização dos meios, ou seja, a ênfase reside naquilo que o Governo adquire, distinguindo-se
as despesas que produzem variação patrimonial das que não produzem.
As despesas, assim como a receita, são classificadas em duas categorias econômicas, com os seguintes
códigos:

Categorias Econômicas
3 Despesas Correntes
4 Despesas de Capital

De acordo com a Lei 4.320/64 as Despesas Correntes, que são identificadas com o número “3”,
devem ser classificados os gastos que não produzem acréscimo patrimonial, em regra geral. Nas
Despesas de Capital, identificado pelo código “4”, devem ser contabilizados os gastos que produzem
acréscimos de bens ou direitos no ativo (aquisição de imóveis), podendo também ser classificados os que
provocam redução ou extinção de obrigações (amortização da dívida fundada).

O critério adotado na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01 para diferenciar as despesas
correntes e de capital é mutuamente excludente. Classificam-se entre as despesas de capital o que
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de bens de capital, enquanto as despesas
correntes englobam as que não contribuem.

Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas
características quanto ao objeto de gasto. Os critérios para separar as despesas correntes e de capital é
proveniente do estudo das transações financeiras efetuadas pelos entes públicos que podem ser
desdobradas em correntes ou de capital.
Os códigos dos Grupos de Natureza da Despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial nº
163, de 2001.
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Grupo de Natureza da Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais
2 Juros e Encargos da Dívida
3 Outras Despesas Correntes
4 Investimentos
5 Inversões financeiras
6 Amortização da Dívida
7 Reserva do RPPS
9 Reserva de Contingência

Modalidade de Aplicação: destina-se a indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência
financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para outras esferas de Governo, seus
órgãos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou,
então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no
âmbito do mesmo nível de Governo.

Observa-se que o termo “transferências”, utilizado nos artigos 16 e 21 da Lei nº 4.320/64,
compreende as subvenções, auxílios e contribuições que atualmente são identificados em nível de
elementos na classificação da despesa. Não se confundem com as transferências de recursos financeiros,
representadas pelas modalidades de aplicação.

A modalidade de aplicação objetiva, principalmente, eliminar a dupla contagem dos recursos
transferidos ou descentralizados.

Os códigos das Modalidades de Aplicação estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial nº
163, de 2001.

Modalidade de Aplicação
20 Transferências à União
22 Execução Orçamentária Delegada a União
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31 Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo
32 Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
40 Transferências a Municípios
41 Transferências a Municípios – Fundo a Fundo
42 Execução Orçamentária Delegada a Municípios
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
70 Transferências a Instituições Multigovernamentais
71 Transferências a Consórcios Públicos
72 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
80 Transferências ao Exterior
90 Aplicações Diretas
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos

e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social

99 A Definir

Elemento de Despesa: Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e
vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma,
subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e
outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. Os códigos dos elementos de
despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial nº 163, de 2001.
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É vedada a utilização em projetos e atividades dos elementos de despesa 41-Contribuições, 42-
Auxílios e 43-Subvenções Sociais, o que pode ocorrer apenas em operações especiais e a utilização de
elementos de despesa que representem gastos efetivos (ex.: 30, 35, 36, 39, 51, 52, etc .) em operações
especiais.

 Código: Preencha com o código da natureza da despesa/elemento de despesa. Exemplo: 339030.
 Descrição: Digite a descrição da natureza da despesa. Exemplo: Material de Consumo.
 Agregado:
 Obras?: Selecione SIM ou NÃO se esta natureza de despesa for de obras.
 Somente do compras:
 Inativo: Marcando esta opção você irá inativar a natureza selecionada.

Sub-Natureza de Despesa

Subelemento Da despesa ou Sub-natureza de Despesa: De acordo com o estabelecido pela Portaria nº
163, de 04/05/2001, os subelementos econômicos da despesa correspondem a um desdobramento do
elemento da despesa que define um nível de especificação da despesa mais detalhado e específico.
Quando não for utilizado pelo ente, o campo correspondente ao mesmo deverá ser preenchido com “00”.

Os códigos dos subelementos da despesa são definidos pela legislação de cada Tribunal de
Contas.
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 Natureza: Digite a natureza da despesa a qual você irá cadastrar as sub-naturezas. Exemplo:
339030.

 Código: Informe o código da sub-natureza que você deseja cadastrar.
 Nome: Digite a descrição da sub-natureza a ser cadastrada.
 Tipo: Selecione a opção Despesa.
 Compras: SIM ou NÃO se a sub-natureza será usada pelo sistema de Compras.
 Tipo Pessoal: Selecione a opção que melhor se adeque a sub-natureza a ser cadastrada, no caso

de ser uma natureza de despesa com pessoal. Exemplo 319011 será informada Despesa com
Pessoal.

 De Para e De Para 2002: Informe esse campo de acordo com as Instruções Normativas dos
Tribunais. Exemplo: 319011 100, essa sub-natureza não prevista por nenhuma legislação em vigor,
neste caso pode ser configurado o De Para com 1, assim as informações enviadas aos tribunais
mostrarão a sub-natureza 1 nas despesas.

 Exige Ret INSS: SIM ou NÃO.
 Entra na DIRF: SIM ou NÃO.
 Inativo: Marque se for preciso desativar essa sub-natureza.
 Conta Débito e Conta Crédito: Nestes campos deverá ser informada a conta contábil para as

naturezas de despesa patrimoniais. Exemplo 449052.
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Fontes

Fontes de Recursos: seu conceito está relacionado à origem ou procedência dos recursos que devem
ser gastos para uma determinada finalidade. São constituídas por agrupamentos de naturezas de receitas,
atendendo a uma determinada regra de destinação legal, servindo para indicar como são financiadas as
despesas orçamentárias. A individualização é necessária para evidenciar sua aplicação, segundo
determinação legal. A classificação por fontes é estabelecida no orçamento federal pela Portaria SOF nº 1,
de 19 de fevereiro de 2001.

Os códigos das Fontes de Recursos são definidos pela legislação de cada Tribunal de Contas.
Em Goiás a codificação das fontes de recursos é definida pela Instrução Normativa 015/2012 e

segue o seguinte padrão de configuração:

Fontes de Recursos
1º Dígito Grupo das Fontes/Destinação de Recursos

2º e 3º Dígitos Especificação das Fontes/Destinação de Recursos
4º a 6º Dígitos Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos

Exemplo: A fonte 100.000.

1 00 000

1º Dígito

2º e 3º Dígitos

4º a 6º Dígitos
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Elaboração do PPA.
Antes de tudo devemos entender o que é PPA.

O que é PPA?
O Plano Plurianual é o resumo de todas as ações que a Prefeitura e suas entidades irão executar

ao longo dos próximos quatro anos de governo, sejam essas ações atividades contínuas ou projetos de
investimento. No PPA, tudo que será feito pelo Poder Público municipal até o primeiro ano do próximo
mandato, deve ser escrito sob a forma de programas e ações e remetido à câmara de vereadores. O
Plano Plurianual é uma exigência da Constituição Federal (Art. 165, §1°) e deve apresentar como
componentes fundamentais as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública municipal,
contemplando todas as suas despesas para os próximos quatro anos de governo.

Para que serve?
O PPA serve para orientar a sociedade no sentido de viabilizar os objetivos do município. Para

tanto, ele apresenta a visão de futuro para o município, desafios e valores que guiam o comportamento
para o conjunto da Administração Pública, além de informar as metas para o período de 4 anos com os
respectivos arranjos para a implementação. Dessa forma, o PPA contribui para revelar e organizar a ação
de governo na busca de um melhor desempenho da Administração Pública.

O PPA:
a) permite à sociedade confirmar que o governo está cumprindo os compromissos firmados na

eleição;

b) serve para o governo declarar e organizar sua atuação, a fim de entregar o produto certo, no local
certo, na hora certa

Objetivos do PPA
 Eliminar a improvisação na execução do orçamento público, alocando os recursos disponíveis

preponderantemente nas atividades e projetos considerados mais importantes para o município;
 Organizar, sob a forma de programas, os serviços prestados à população, introduzindo a

administração local na linguagem e metodologia de planejamento;
 Viabilizar o monitoramento e a avaliação das atividades e projetos executados pela administração,

fornecendo parâmetros para a mensuração e a melhoria do desempenho da máquina pública
municipal no cumprimento de suas atribuições;

 Definir com clareza as metas e prioridades da administração, conferindo transparência aos
objetivos e ações de governo;

 Integrar planejamento, orçamento e gestão, orientando a administração pública local para o
cumprimento de metas e resultados.
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Acesse: PPA>>PPA>>Elaboração do PPA e Indicadores:

 Exercício: Informe o exercício de início da elaboração do PPA.
 Programa: Selecione o Programa cadastrado conforme o item 3.5 deste manual.
 Unidade: Selecione a Unidade Orçamentária cadastrada conforme o item 3.2 deste manual.
 Tipo de Programa: Neste campo você tem duas opções: Programa Finalístico ou Programa de

Apoio Administrativo:
a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente

à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;
b) Programa de Apoio Administrativo: contempla as despesas de natureza administrativa

típica, as quais, embora contribuam para a consecução dos objetivos dos outros programas,
neles não foram passíveis de alocação. O Programa de Apoio Administrativo compõe-se
basicamente pelas ações Contribuição à Previdência Privada, Remuneração de Pessoal
Ativo da União e Encargos Sociais, etc.

 Estratégia: Neste campo você tem duas opções: Programa da Estratégia de Governo e Programa
da Estratégia da Unidade:

a) Programa da Estratégia de Governo: estratégia voltada ao todo;
b) Programa da Estratégia da Unidade: estratégia focada nas ações da unidade.

 Situação Programa: Informar se o programa está em Andamento, se está Paralisado ou se já foi
Concluído.

 Objetivo do Programa: Expressa a busca de um resultado em termos da solução de um
problema, carência ou demanda do município, descrevendo o fim do programa com concisão e
precisão, sempre mensurável por um indicador. O objetivo deverá ser iniciado por um verbo no
infinitivo. A cada objetivo corresponde um programa de governo e a cada programa corresponde
uma ou mais ações.
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Exemplo: oferecer condições satisfatórias de trafegabilidade, por meio da manutenção e
pavimentação de vias públicas, proporcionando conforto e segurança à população do município.

 Público Alvo: Define o grupo de pessoas que irão se beneficiar do resultado desse programa,
podem ser toda a população do município ou um grupo específico.

 Justificativa: Justifique os motivos da criação desse programa.
 Horiz. Temporal: Selecione Contínuo, para programas e ações que não podem parar ou findar, ou

Temporário, para programas que terão um período específico para serem executados.
Exemplos:
a) Contínuo: Programa de Atendimento a Saúde;
b) Temporário: Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde.

 Multissetorial: Informe SIM, para vários setores/unidades envolvidas, ou NÃO para um setor
único.

 Início(MM/AAAA): Data em formato mês com dois dígitos e ano com quatro dígitos que se dará o
início do programa.

 Término(MM/AAAA): Data em formato mês com dois dígitos e ano com quatro dígitos que se dará
a finalização do programa.

Clique sobre o botão salvar para gravar todas as informações digitadas até o momento.

Após o salvamento o botão NOVO ficará disponível para inserção dos indicadores deste programa.

Clique sobre o botão novo e a janela para cadastro do indicador se abrirá.

Indicador: elemento capaz de medir a evolução do problema. deve ser coerente com o objetivo do
programa, ser sensível à contribuição das suas ações e apurável em tempo oportuno, devendo existir,
quando possível, pelo menos um indicador para cada programa do plano. Permite, portanto, a mensuração
dos resultados alcançados com a execução do programa. Os indicadores de programa constituem uma
relação entre grandezas relevantes para se entender se o 24 25programa alcançou ou não seu objetivo ao
expressar, de forma quantitativa, as consequências de suas ações para o público-alvo. As principais
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modalidades de indicadores são os índices, os coeficientes, as taxas, os percentuais e as médias.
Atenção: os indicadores não se constituem em metas físicas ou números absolutos, tampouco apresentam
como fim identificar tão somente se as ações programadas foram executadas, pois o indicador de
programa se volta para a mensuração de uma situação-problema (encontrada na sociedade ou na própria
administração pública), não tendo como escopo medir simplesmente as entregas realizadas pelo
programa. O indicador apresenta os seguintes atributos:

Na parte de cima da tela já estarão os dados do programa que acabou de salvar.
 Descrição: forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade. Exemplo: percentual de

vias urbanas pavimentadas.
 Unidade de medida: padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador.

Exemplo: para o indicador ilustrado no tópico acima: Porcentagem.
 Índice Mais Recente: expressa a situação mais recente do problema. Consiste na aferição do

indicador em um dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida, ou seja, aponta
a situação mais recente do. Exemplo: 64 %.

 Apurado em:(MM/AAAA) Data no formato mês, com dois dígitos e ano, com quatro dígitos, informa
a data em que foi feita a aferição do índice mais recente. Exemplo: 12/2010.

 Índice Des. ao Final PPA: situação que se deseja atingir com a execução do programa
correspondente à evolução esperada do problema. É através desses índices que se estipula a
evolução esperada ou desejada do índice escolhido para avaliação, funcionando também como
uma quantificação do objetivo do programa. Devem ser realistas, ou seja, compatíveis com os
recursos que o programa dispõe para atacar o problema.

 Des. ao Final Prog.[Temporário]: situação que se deseja atingir ao final do programa, usando
somente para programas em que o campo Horiz. Temporal estiver preenchido com Temporário.

Clique em Salvar

Após salvar feche a tela PPA – Cadastro de Indicadores e na tela PPA – Elaboração do PPA e
Indicadores clique sobre o botão “Abrir PPA/Despesas”.
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Abrirá a seguinte janela:

Esta tela já trará os dados do Programa e Unidade será preciso preencher os campos
Projeto/Atividade, Função e Sub-Função clicando sobre o botão lupa ou teclando <F9>, para selecionar os
dados cadastrados nas Tabelas de Cadastro conforme descrito nos itens 3.6, 3.3 e 3.4, respectivamente.

Os outros campos não são obrigatórios não são de preenchimento obrigatório, mas será bom que
os preencha, pois quanto mais informações melhor.

Clicando sobre o primeiro botão “Salvar” o registro será guardado e demonstrado na linha logo
abaixo do botão conforme linha selecionada em azul na imagem acima.

Dê clique duplo sobre esta linha. Será aberta a janela Fontes do PPA. Esta tela também pode ser
aberta pelo menu PPA>>PPA>>PPA – Fonte de Recursos.
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Esta tela já lhe trará todos os dados anteriormente cadastrados nos campos Exercício PPA, PPA,
Programa, Unidade, Projeto/Atividade, Função e Sub-Função será preciso preencher os campos como
descrito abaixo:

 Fonte: Tecle <F9> ou clique sobre o botão da Lupa para abrir a janela de seleção de fontes. As
fontes que serão mostradas são as mesmas cadastradas no item 3.10. Selecione a fonte desejada
e tecle <Tab> para ir ao próximo.

 Natureza Sintética: Tecle <F9> ou clique sobre o botão Lupa para abrir a janela de seleção das
naturezas sintéticas. Repare que esse campo só mostra os dois primeiros dígitos da Natureza,
Categoria Econômica da Despesa e Grupo de Natureza da Despesa seguidos de 4 zeros. Em
nosso exemplo demostramos a Categoria Econômica da Despesa com o dígito 3 - Despesas
Correntes, em seguida o dígito 1 - Pessoal e Encargos Sociais seguidos dos 4 zeros que
posteriormente darão lugar ao restante da codificação da Natureza da Despesa, que poderá ser
qualquer elemento referente a despesas com pessoal, exemplo 319011. Selecione a Natureza
Sintética desejada e tecle <Tab> para ir ao próximo.

Nos próximos 4 campos deverão ser inseridos os valores totais de cada Natureza Sintética para
cada ano do PPA. No exemplo podemos ver como será demonstrado após clicar sobre de salvar. Clique
no “disquetinho” para salvar o registro.

Neste momento você já está com seu PPA salvo, este procedimento deverá ser executado para
todas as Ações existentes no seu PPA.

Bom, já que você já cadastrou todas as Ações do seu PPA, passemos para o cadastramento das
despesas analíticas que darão origem a sua LOA - Lei Orçamentária Anual:
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Cadastramento da LOA

Qual é a finalidade da LOA?
A LOA tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual

- PPA. É o que poderíamos chamar de orçamento por excelência ou orçamento propriamente dito. A
Constituição Federal determina que o Orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano
(também chamado sessão legislativa).

O que é um orçamento público?
É um processo contínuo, dinâmico e flexível que traduz em termos financeiros para um

determinado período (um ano), os planos e programas de trabalho do governo. É o cumprimento ano a
ano das etapas do PPA, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF.

Em outras palavras, orçamento é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação de
receitas e fixa a realização de despesas para o período de um ano e o Poder Legislativo lhe autoriza,
através de LEI, a execução das despesas destinadas ao funcionamento da “máquina administrativa”.

A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
a) o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
b) o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a

maioria do capital social com direito a voto;
c) o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,

da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público.

A par desses conhecimentos passemos ao cadastramento das Naturezas de Despesa analíticas e
seus respectivos valores.

Voltando a tela Fontes do PPA, repare que há um ícone verde em forma de seta curva para a
direita, clique sobre ele.

Não sabe como encontra-la? Não se preocupe navegue até o menu PPA>>PPA>>PPA-Fonte de
Recursos.
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Clique sobre a seta verde e terá a seguinte tela:

Se você chegou até esta tela após clicar na seta verde na tela de Natureza Analítico os dados dos
campos Exercício PPA, PPA, Programa, Unidade, Projeto/Atividade, Função, Sub-Função, Fonte e
Natureza Sintética já estarão preenchidos com os dados que foram cadastrados nas telas anteriores,
restando somente o preenchimento dos campos como descreverei a seguir.

O campo Valor Sintético R$ lhe demonstrará o valor determinado na tela de Natureza Sintética.
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Já o campo Valor Analítico trará a soma do cadastro das naturezas analíticas constantes desta
tela.

O campo Saldo Sintético R$ lhe demonstrará a diferença entre os dois campos anteriores.
Se você seguiu esse manual desde o começo deve se lembrar de que no item 2.0 -

Parametrização, foram demonstradas as formas como o sistema se comporta em relação aos totais da
Natureza Sintética e Analítica, caso não se lembre, sugiro que o releia.

 Crédito Especial?: Aqui existem duas opções, SIM ou NÃO. Como estamos cadastrando nosso
Orçamento esta opção deve ser marcada como NÃO, pois ainda não temos um orçamento para
acrescentar um crédito especial. Selecione NÃO e tecle <Tab> para prosseguir ao próximo campo.

 Natureza Analítica: Clique sobre a Lupa ou tecle <F9> para selecionar a Natureza Analítica que
receberá os valores. Tecle <Tab> para prosseguir ao próximo campo.
Como se trata de orçamento e orçamento é projetado para o período de um ano, não se preocupe

em preencher todos os campos de valores para cada ano, preencha somente do ano em que está fixando
a despesa.

Marque as opções Saúde, Educação ou Previdência se forem o caso. Estas opções darão base
para composição dos relatórios de gastos com a Saúde e Educação ou para despesas específicas da
Previdência.

O campo FUNDEB deve ser preenchido com a opção Não Fundeb para todas as despesas da
Educação que não são do Fundeb e para Fundeb 40% ou Fundeb 60% quando for o caso. Lembrando
que:
Manutenção e desenvolvimento da educação básica pública no mínimo 60% destinado anualmente à
remuneração dos profissionais do magistério; e
A parcela restante (de no máximo 40%), aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento do
ensino;

Clique sobre o “disquetinho” e seu registro será salvo.
Faça esse procedimento para todas as naturezas da despesa que fazem parte de seu orçamento

anual.
Pronto! Seu orçamento está terminado. Passe agora para a parte de conferência dos relatórios.
No menu Relatórios e  submenu LOA você dispõe de todos os relatórios exigidos pelas legislações

em vigor e outros para simples conferência. Abuse desta opção, pois a conferência e o mais importante na
fase de elaboração do orçamento.

Importante: Todos os campos que foram apresentados até o momento, mesmo os não obrigatórios,
devem ser preenchidos, pois os mesmos serão importantes e necessários para compor as informações
dos layouts dos Tribunais de Contas.
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Conferências
Alguns lembretes importantes para ajudar na sua conferência:

Item Descrição Base legal

001 O valor da Despesa Fixada deve ser igual à receita
prevista

Princípio do equilíbrio (Princípios
Orçamentários)

002
O valor total orçado para a despesa com pessoal do
Município deve ficar abaixo de 60% em relação à
receita corrente líquida prevista.

Art. 19, inciso III , Lei Complementar
101/2000 (LRF)

003

O valor da despesa com pessoal orçado para o
Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações e
Autarquias) deve ficar abaixo de 54% em relação à
receita corrente líquida prevista.

Art. 20, Inciso III, Lei Complementar
101/2000 (LRF)

004
O valor orçado de despesa com pessoal para o
Poder Legislativo deve ficar abaixo de 6% em
relação à receita corrente líquida prevista.

Art. 20, Inciso III, Lei Complementar
101/2000 (LRF)

005

O valor orçado para gastos com pessoal do Poder
Legislativo deve ficar abaixo de 70% em relação ao
montante da receita que lhe é transferida pelo
Executivo.

Art. 29-A, § 1º, Constituição Federal

006

A despesa fixada para a manutenção do ensino
básico deve ser no mínimo de 25% em relação à
receita resultante de impostos e transferências
constitucionais.

Art. 212, Constituição Federal

007

A despesa fixada para as ações e serviços públicos
de saúde deve ser no mínimo de 15% em relação à
receita resultante de impostos e transferências
constitucionais.

Art. 77, Inciso III, Constituição Federal

008
Despesa fixada para gastos com profissionais do
magistério deve ser de no mínimo 60% das receitas
do FUNDEB.

Art. 22, Lei 11.494/2007

Outras verificações importantes:

Item Descrição
001 As contas dedução para formação do FUNDEB devem ser de 20% de suas receitas principais.
002 As despesas fixadas para PNAE, PNTE, PDDE e QESE devem ser iguais às receitas.

003 As despesas fixadas para o ensino devem ser classificadas na função 12 -Educação e
subfunções 122, 271, 272, 361, 365 e 367.

004 O valor da despesa fixada para o FUNDEB deve ser igual à receita do mesmo.
005 As despesas fixadas para SUS, PAB, MAC, etc, devem ser iguais a suas receitas previstas.

006 As despesas fixadas para a saúde devem ser classificadas na função 10-Saúde e subfunções
122, 271, 272, 301, 302, 303, 304, 305 e 306.

007 O PPA, a LDO e a LOA devem demonstrar compatibilização.
008 As ações prioritárias constantes na LDO devem contar na LOA


