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Passo a Passo Acesso ao Portal da Transparência – Consulta Empenho, Liquidação e 
Pagamentos. 

 
1. Acesse: www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/; 
2. À direita, clique em "consulta avançada" (na caixa de texto cinza); 
3. Informe o período que deseja consultar, este não deve ultrapassar 31 dias. Por 

exemplo, 01/01/2015 a 31/01/2015; 
4. No campo "fase da despesa", selecione a consulta desejada (empenho, liquidação ou 

pagamento); 
5. Para as guias "órgão superior" e "órgão / entidade vinculada", selecione Ministério da 

Educação e Universidade Federal de Santa Maria ou Hospital Universitário da UFSM, 
dependendo da unidade a qual forneceu mercadoria/serviço; 

6. Favorecido, informe seu CNPJ e selecione consultar. 
 
Caso a fase da despesa selecionada seja “empenho”: 
Os lançamentos identificados como 201XNEXXXXXX indicam o número do empenho que 
poderá ser detalhado. Na coluna “espécie”, “original” indica um novo empenho, “reforço” 
indica que um empenho mais antigo foi reforçado e “anulação” indica que um empenho antigo 
foi anulado. 
 
Caso a fase da despesa selecionada seja “liquidação”: 
Os lançamentos identificados como 201XNSXXXXXX indicam a Nota de Sistema que poderá ser 
detalhada. A NS indica que um documento foi liquidado e irá para a última fase da despesa, o 
pagamento. Este documento poderá ser consultado clicando sobre o número da NS. No caso 
de algum documento específico não ser encontrado nos detalhamentos de NS, o mesmo ainda 
não foi encaminhado para o Departamento de Contabilidade e Finanças. Sendo assim, você 
deverá entrar em contato com o local onde o produto foi entregue ou o serviço prestado. 
 
Caso a fase da despesa selecionada seja “pagamento”: 
Os lançamentos identificados como 2014OBXXXXXX são referentes à Ordem Bancária, o valor 
efetivamente recebido pela empresa.  
Já os lançamentos identificados como 2014DFXXXXXX, 2014DRXXXXXX ou 2014GPXXXXXX são 
os valores referentes a retenções de impostos, respectivamente DARF, DAR e GPS. 
Todos os documentos que forem encontrados na fase final da despesa, o pagamento, 
passaram pelas anteriores. Ou seja, toda OB teve antes gerada uma NS, que antes teve uma 
NE. Caso você localize uma NS que ainda não possui OB, a mesma estará aguardando recurso 
para pagamento. Estaremos à sua disposição para atendê-lo no telefone ou no e-mail 
informados. 
 
Departamento de Contabilidade e Finanças - Seção de Protocolo e Arquivo 

Fone: 55-3220-8318 

Fax: 55-3220-8667 

E-mail: contab.ufsm@gmail.com 

Atendimento das 8hs às 12hs e das 13hs às 17hs, de Segunda a Sexta-Feira. 


