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Portal da Transparência do Governo Federal 

 

Como consultar o orçamento da despesa da Universidade Federal do Sul 

da Bahia 

 
 Para acesso aos dados podem ser utilizados um ou mais filtros. 
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1. Busca Livre 

a. Clicar no  

 

• Informar um termo que deseja ser filtrado para a consulta. 

• Depois clicar em . 
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2. Escolher o período para consulta: 

a. Clicar no PERÍODO 

 

• Informe o Inicio <ANO> da consulta; 

• Informe o Fim  <ANO> da consulta; 

• Clique em . 
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3. Escolha o órgão para consulta: 

 

a. Clicar no ÓRGÃO 

 

 
• Informe a sigla do órgão ou o nome, o sistema realizará o filtro com 

base nos dados informados; 

• Neste caso: UFSB e Universidade Federal do Sul da Bahia; 

• Clique na lista o órgão que deseja ser consultado; 

• Clique em . 

 

 
 



Universidade Federal do Sul da Bahia 
Diretoria de Planejamento  

 
 

4. Outros filtros 

 

a. Valor (R$) 

 

i. Orçamento Inicial(R$) 

• Valores inicialmente projetados para autorizar a realização da 

despesa; 

• Pode ser informado neste filtro uma faixa de valor para 

consulta; 

 
 

ii. Orçamento Atualizado(R$) 

• Valores ajustados do orçamento para autorizar a realização da 

despesa; 

• Pode ser informado neste filtro uma faixa de valor para 

consulta;  



Universidade Federal do Sul da Bahia 
Diretoria de Planejamento  

 
 

 

 

 

iii. Orçamento Realizado(R$) 

• Valores do orçamento que já foram utilizados para realização 

de uma despesa; 

• Pode ser informado neste filtro uma faixa de valor para 

consulta; 
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b. Área de atuação 

 

As definições de função, subfunção, programa e ação podem ser encontrados 

no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP ( 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp ). 

 

i. Função e Subfunção 

 
• Selecione o item na lista; 

• Clique em . 

 

 

  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp
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ii. Programa Orçamentário 

 

• Selecione o item na lista; 

• Clique em . 

 

 

iii. Ação Orçamentária 

 
• Selecione o item na lista; 

• Clique em . 
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c. Natureza de Despesa 

A classificação da natureza da despesa pode ser encontrada no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP ( 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp ) 

 

i. Grupo de Despesa 

 
• Selecione os itens listados marcando a caixa ao lado; 

• Clique em . 

 

 

 

  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp
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ii. Elemento de Despesa 

 

• Selecione os itens listados marcando a caixa ao lado; 

• Clique em . 

 

5. Consultar dados 

 

 
 

• Após selecionar os filtros clique em  
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6. Exibição dos dados e navegação  

 

 
 

a. Através desse portal você pode : 

i. Imprimir, Baixar, Remover/adicionar colunas ou visualizar através de 

gráfico; 

 

 

7. Novo Filtro 

Para realizar novo filtro clique em  e depois inclua os novos filtros. 

 
 

 

Fim. 


