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TUTORIAL PARA CONSULTA DA EXECUÇÃO DE DESPESAS DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, ATRAVÉS DO 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 
 
 
Para consultar as despesas executadas pelo IF Goiano, siga as seguintes orientações: 

 

 

1 – Para consultar as despesas do IF Goiano, primeiro é necessário acessar o portal da 
transparência, digitando na barra de endereço do seu navegador, o site: 
www.portaltransparencia.gov.br  
 
2 – Em seguida clique na aba “DESPESAS”. 
 
3 – Na sequencia clique em “consulta”, e abrirá a seguinte tela: 
 



 
 

1 – Para consultas detalhadas é necessário definir alguns parâmetros, que ficarão disponíveis 
clicando em “consulta avançada”. 

 

1 – Primeiro é necessário definir o período da consulta, digitando neste campo a lacuna de tempo 
desejada. 
 
2 – Posteriormente escolha a fase da despesa. As fases da despesa, correspondem às três fases da 
execução orçamentária. O empenho, conforme definição da lei 4.320/64 “é o ato emanado de 



autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição", as demais fases da despesa dependem da prévia emissão do empenho. 
A segunda fase, liquidação, corresponde ao reconhecimento do ente público da obrigação após a 
certificação da prestação dos serviços ou entrega dos materiais adquiridos. Por fim, a terceira fase, 
pagamento, corresponde à entrega de numerário ao credor para extinção da obrigação. 
 
3 – Em terceiro você deve escolher o órgão superior que desejar consultar, que no caso do IF 
Goiano, é o 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
 
4 – Posteriormente selecione o órgão/entidade vinculada do IF Goiano: 26407 – INST. FED. DE 
EDUC., CIENC. E TEC. GOIANO. 
 
5 – Agora deverá ser escolhido uma das unidades gestoras do IF Goiano, dentre as opções: 158124 
– IF GOIANO, 158302 - IF GOIANO – CAMPUS CERES, 158667 - IF GOIANO – CAMPUS 
IPORÁ, 158300 - IF GOIANO – CAMPUS MORRINHOS, 158299 - IF GOIANO – CAMPUS 
RIO VERDE OU 158298 - IF GOIANO – CAMPUS URUTAI. 
 
6 – Agora só selecionar Elemento da Despesa desejado. 
 
7 – Caso o usuário deseje consultar um favorecido específico e tenha em mãos o número do CNPJ, 
CPF ou da UG-Gestão (Unidade Gestora-Gestão), poderá informar neste campo. Do contrário, 
pode prosseguir com a consulta sem essa informação e obterá na consulta, todos os favorecidos 
para o elemento da despesa desejado. 
 


