
 

 

 

CONTAS RIO – DADOS ABERTOS 
 

Página 1 de 2 

 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Controladoria Geral do Município 

Tipo de consulta:  

Despesas 

 

Conteúdo:  

As consultas, geradas em arquivos nos formatos “.txt” e “.xls”, apresentam informações 

consolidadas da execução orçamentária relativas aos valores do orçamento atualizado (já 

contemplando os créditos adicionais e os cancelamentos de créditos), empenhado, liquidado e 

pago, ocorridos no ano selecionado. Também apresenta, em campo específico, os valores 

pagos relativos à execução dos restos a pagar somados aos valores pagos relativos à 

execução orçamentária.  

 

Observação:  

No formato “.xls”, os campos relativos a valores monetários são apresentados tendo o “ . 

(ponto)“ como separador de decimal. Para a realização de cálculos com estes campos, os 

mesmos devem ter o “ . (ponto)” substituído pela “ , (vírgula)“.       

 

Campos fornecidos no arquivo: 

 

Nome do Campo Conteúdo Tipo Observação 

Exercicio 
Ano selecionado, referente 
à execução da despesa 

Texto 
 

Orgao Código do órgão Texto 
 

Unidade_Orcamentaria 
Código da unidade 
orçamentária 

Texto 
 

Programa_de_Trabalho 
Código do programa de 
trabalho 

Texto 
 

Acao Código da ação Texto 
 

Descricao_Acao Descrição da ação Texto 
 

Fonte_de_Recursos Código da fonte de recursos Texto 
 

Descricao_Fonte 
Descrição da fonte de 
recursos 

Texto 
 

Elemento 
Código do elemento da 
natureza de despesa 

Texto 
 

Descricao_Elemento 
Descrição do elemento da 
natureza de despesa 

Texto 
 

Item_Despesa 
Código completo da 
natureza de despesa 

Texto 
 

Descricao_Item_Despesa 
Descrição da natureza de 
despesa 

Texto 
 

Orcamento_Atualizado 

Valor do orçamento 

atualizado (contemplando 
os créditos adicionais e 
os cancelamentos de 
créditos ocorridos no ano 
selecionado) 

Número 
 

Empenhado Valor empenhado, relativo à Número 
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execução orçamentária, 
acumulado no ano 
selecionado  

Liquidado 

Valor liquidado, relativo à 
execução orçamentária, 
acumulado no ano 
selecionado  

Número 
 

Pago 

Valor pago, relativo à 
execução orçamentária, 
acumulado no ano 
selecionado 

Número 
 

Pago_Restos_Pagar 

Valor pago, relativo à 
execução orçamentária, 
acumulado no ano 
selecionado mais os valores 
pagos, no ano selecionado, 
relativos à execução dos 
restos a pagar processados 
e não processados  

Número 
 

 


