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PPA e PPA Alteração 

O campo <codigoOrgao> filho do <programa> refere-se a qual informação? 
O elemento <codigoOrgao> filho do elemento <programa> se refere ao órgão orçamentário, item 

da classificação institucional. 

O campo <metas> filho do <programa> refere-se a qual informação? 
O elemento <metas> filho do elemento <programa> se refere à visão macro das metas que o 

programa deseja alcançar e serve de subsídio para a elaboração das ações. 

O campo <tipoPrograma> não tem o tipo “Operações Especiais” porém temos 

situações em que temos programas com este tipo. 
Os tipos válidos para o programa são: FINALÍSTICO; GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; SERVIÇOS AO 

ESTADO; e APOIO ADMINISTRATIVO. Operação especial é um tipo de ação. 

O campo <fonteFinanciamento> filho do <programa> refere-se a qual 

informação? Quando os dados são enviados pelo município.  
O elemento <fonteFinanciamento> filho do elemento <programa> contém os elementos: 

<valorFonteMunicipal>; <valorFonteEstadual>; <valorFonteFederal>; <valorFonteOperacaoCredito>; 

e <valorFonteOutros>. Nesses elementos deverão ser informados os valores da previsão de receita 

necessários para a execução do projeto. 

O que significam respectivamente os campos de valor auferido e valor 

estimado no elemento <indicadoresPrograma>? 
As definições e manutenções dos programas e das ações devem estar baseadas em indicadores. O 

elemento <valorAuferidoIndicador> filho do elemento <indicador> deve informar o valor que foi 

medido para o indicador. O elemento <valorEstimadoIndicador> filho do elemento <indicador> deve 

informar o valor que o indicado deveria possuir (meta). 

Esses valores são decimais, pois o indicador a ser medido pode ser um valor em percentual ou 

outro valor que necessite ser decimal. 

Esses elementos, contidos no layout do PPA, devem representar a situação no início da gestão 

(<valorAuferidoIndicador>) e a meta a ser alcançada (<valorEstimadoIndicador>). 

Codigo da Unidade Gestora do elemento <acao>: É o mesmo codigo do SIAI, 

anexo 42 cadastrado no portal do gestor? É o código do SIAI coleta com prefixo 

do tipo "P023" ???? É um campo livre??? 
O elemento <codigoUnidadeGestora> filho do elemento <acao> se refere à unidade orçamentária, 

item da classificação institucional. É a unidade orçamentária onde se localiza o gerenciamento da 

ação, atuando como coordenadora das ações, mesmo as executadas por outras unidades 

orçamentárias. 



Codigo da Unidade Orçamentária do elemento <acao>: É o mesmo codigo do 

SIAI, anexo 42 cadastrado no portal do gestor? É o código do SIAI coleta com 

prefixo do tipo "P023" ???? É um campo livre???  
O elemento <codigoUnidadeOrcamentaria> filho do elemento <acao> se refere à unidade 

orçamentária, item da classificação institucional. É a unidade orçamentária onde será executada a 

ação. Pode ser a mesma da unidade gestora. 

Valor da Meta, filho do elemento <acao>: É um valor anual ou quadrianual? 

Porque o valor é decimal, e não inteiro??? 
O elemento <valorMeta>, filho do elemento <ação>, no layout do PPA, representa a meta da ação 

para o quadriênio. Ele é decimal para o caso de haver necessidade de informar valor decimal. 

O valor da meta, filho do elemento <acao>, deve bater com a soma dos 

valores das despesas?? 
Não, pois o elemento <valorMeta> representa a meta da ação e não os valores associado para 

atingi-lo. 

O campo <acao> tem filhos: <valorDespesaCorrenteTesouro>, 

<valorDespesaCorrenteOutras>, <valorDespesaCapitalTesouro> e 

<valorDespesaCapitalOutras>. Qual a diferença do Outros e do Tesouro? O que 

distingue os dois valores? 
Esses elementos devem possuir os valores que serão necessários para a execução da ação e a 

separação entre corrente, capital e tesouro e não tesouro. 

Os valores devem bater entre si? Isto é, os valores das fontes devem bater 

com os valores das metas e os valores das despesas? 
O valor de todas as ações deve ser igual ao valor total do programa. 

  



LDO e LDO Alteração 

PROGRAMAS 

O campo <valorEstimadoIndicador> no início do programa refere-se a qual informação? 

O elemento <valorEstimadoIndicador>, filho do elemento <indicador01>, deve refletir a 

estimativa do indicador que será auferido ao final do exercício de referência. 

Uma ação pode ter várias metas físicas estipuladas, quando isto ocorrer devo duplicar a 

ação para listar o <valorMeta> dentro da ação? 

Segundo o MTO, cada ação deve resultar em apenas um único produto, possuinda apenas uma 

meta física. Segue trexo do MTO: “Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo, 

ou o insumo estratégico que será utilizado para a produção futura de bem ou serviço. Cada ação 

deve ter um único produto.”. 

  



LOA e LOA Alteração 

Geral 

A coluna "TIPO" com valor INTEIRO é confusa, principalmente quanto aos valores 

previstos. O que deve ser informado quando os valores tiverem casas decimais? Deve-se 

converter tudo para inteiro? 

Por se tratar de instrumentos de planejamento, não existe a previsão de se utilizar casas 

decimais. Caso tenha sido planejado com esse nível de detalhamento, as casas decimais deverão 

ser arredondadas. 

Anexo 01 

Porque foram usados descritores longos para as categorias, em vez de apenas codigo e 

valor? Em vez de usarem nomes longos como <receitaTributaria> 

O uso da nomenclatura ao invés de codificação se fez necessário para melhor entendimento de 

uma leitura do arquivo XML. 

Porque logo após algumas receitas, aparecem despesas, e logo em seguida novas 

receitas? Não deveria haver uma sequencia lógica? 

O Anexo 01, que trata da demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas, 

foi feita uma construção por bloco e foi trabalhado primeiro o bloco corrente e depois o de 

capital. 

Anexo 06 

O codigo do órgao é o mesmo do cabecalho do XML, ou obedece outro critério? 

O elemento <codigoOrgao> filho do elemento <orgaoA06> se refere ao órgão orçamentário, 

item da classificação institucional. 

O codigo da unidade gestora é o código usado pelo jurisdicionado ou algum codigo 

especial do tce? 

O elemento <codigoUnidadeGestora> filho do elemento <unidadeA06> se refere à unidade 

orçamentária, item da classificação institucional. 

Anexo 09 

O codigo do órgao é o mesmo do cabecalho do XML, ou obedece outro critério? 

O elemento <codigoOrgao> filho do elemento <orgaoA09> se refere ao órgão orçamentário, 

item da classificação institucional. 

Porque nas funcoes foram colocados descritores longos, em vez de apenas codigo e 

valor? Isso acaba complicando tanto a nossa vida quanto a vida de voces. 

O uso da nomenclatura ao invés de codificação se fez necessário para melhor entendimento de 

uma leitura do arquivo XML. 

  



Créditos Adicionais Suplementares 
 

Não houve questionamentos sobre este item. 

  



Créditos Adicionais Especiais 
 

Não houve questionamentos sobre este item. 

  



Créditos Adicionais Extraordinários 
 

Não houve questionamentos sobre este item. 

 


