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Instruções para Preenchimento dos Campos do Formulário da Proposta 

Orçamentária para o Exercício de 2023 

 

Devem ser observadas as orientações contidas neste guia a fim de se realizar 

um bom planejamento orçamentário e aperfeiçoar a eficiência na gestão dos 

recursos públicos. 

As ações propostas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 

deverão estar contempladas nos formulários da Proposta Orçamentária para o 

Quadriênio 2022/2025.  

O Formulário da Proposta Orçamentária deve ser preenchido 

completamente. Os campos que não forem utilizados deverão ser fechados. 

Todas as páginas do formulário deverão ser numeradas e assinadas. 
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Instruções para Preenchimento dos Campos do Formulário da Proposta 

Orçamentária para o Exercício de 2023 

 

Campo 1 – Órgão/Unidade Orçamentária: Informar o órgão e o nome da Unidade 

Orçamentária responsável pelo planejamento/execução orçamentária; 

 

 

Campo 2 – Programa de Trabalho: Informar o código do programa de trabalho por 

onde correrá a despesa; 

Os campos estão divididos em 06 partes da seguinte forma: 

Campo 2a – Informar o código (4 dígitos) do Órgão/Unidade Orçamentária; 

Campo 2b – Informar o código (2 dígitos) da Função conforme Portaria MOG nº 42, 

de 14 de abril de 1999; 

Campo 2c – Informar o código (3 dígitos) da Subfunção conforme Portaria MOG nº 

42, de 14 de abril de 1999; 

Campo 2d – Informar o código (4 dígitos) do Programa ao qual a ação está vinculada, 

conforme Anexo de Metas e Prioridades do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do exercício que se refere à proposta orçamentária; 

Campo 2e – Informar o código (1 dígito) que define o tipo da ação: “1” – Projeto, “2” 

– Atividade e “0” – Operação Especial; 

Campo 2f – Informar o código (3 dígitos) da ação informada no Campo 3. No 

primeiro ano de gestão este campo deverá estar preenchido com “XXX”, pelo fato 

do Plano Plurianual não estar vigente para o próximo quadriênio, nos demais 

exercícios deve ser preenchido com o código constante no Plano Plurianual vigente;  
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Campo 3 – Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial: Informar descrição 

do projeto/atividade/operação especial a ser realizada, relacionada ao Programa de 

Trabalho informado no Campo 2; 

 

 

Campo 4 – Justificativa (Ações atendidas): Informar as ações que serão realizadas e 

seus possíveis resultados, inclusive indicando metas a alcançar, justificando assim, 

sua inclusão na proposta; 

 

 

Campo 5 – Natureza da Despesa/Fonte/Valor Proposto: Informar os códigos das 

naturezas das despesas por onde correrá a despesa, os respectivos códigos das 

fontes de recursos e os valores estimados necessários para execução da ação; 
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Campo 6 – Total do Programa de Trabalho: Totalizar os valores propostos nas 

naturezas de despesas elencadas no Campo 5; 

 

Campo 7 – Integrou o Orçamento de 2022?  Responder se o 

projeto/atividade/operação especial integrou o Orçamento de 2022, se consta no 

Balancete da Despesa para o exercício vigente; 

 

Campo 8 – Consta do Plano Plurianual? Responder se o projeto/atividade/operação 

especial consta no Plano Plurianual, ou seja, se refere a uma ação já existente no 

PPA; 

 

Campo 9 – Tem abrangência plurianual? Responder se o 

projeto/atividade/operação especial terá previsão de execução somente em um 

exercício ou se ultrapassará mais exercícios; 

 

Campo 10 – Produto / Unidade de medida - Meta proposta - Valor Necessário - 

Fonte para os exercícios de 2024 e 2025:  

Produto / Unidade de medida – Informar o produto/unidade de medida que servirá 

como forma de analisar o atendimento do objetivo da ação para os exercícios de 

2024 e 2025. No primeiro ano de gestão este campo deverá estar preenchido 

conforme Anexo de Metas e Prioridades do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do exercício que se refere à proposta orçamentária, pelo fato do 

Plano Plurianual não estar vigente para o próximo quadriênio, nos demais exercícios 

deve ser considerado o Plano Plurianual; 

Meta proposta – Informar a meta a ser atingida pela execução da ação para os 

exercícios de 2024 e 2025; 
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Valor necessário – Informar o valor estimado para atendimento da ação para os 

exercícios de 2024 e 2025. Este valor é o somatório dos valores informados para as 

fontes de recursos vinculadas a esta ação. 

Fonte – Informar as fontes de recursos vinculadas à ação e os seus respectivos 

valores estimados necessários.  

 

 

Campo 11 – Responsável pelo Orçamento da U.O.: Assinatura e carimbo do 

representante orçamentário da Unidade. Em caso de não possuir carimbo, informar 

a matrícula de forma legível; 

 

 

Campo 12 – Visto do Titular da U.O.: Assinatura e carimbo do 

Secretário/Presidente/Gestor da pasta. Em caso de não possuir carimbo, informar a 

matrícula de forma legível; 
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Campo 13 – Data: Informar a data da confecção da proposta, preenchimento do 

formulário; 

 

Campo 14 – Folha ____ de ____: Informar o quantitativo de páginas constantes na 

proposta; Exemplo: 15 páginas preenchidas no total, logo, preencher folha 01 de 15, 

02 de 15 e assim por diante. 

 


