1.3 Pesquisa dos gastos por Ação Governamental
Ação Governamental é o conjunto de operações cujos produtos contribuem para
os objetivos do programa governamental. Programas de Governo são políticas
públicas, principal instrumento que os governos utilizam para promover a
integração entre os entes e os setores para otimizar seus recursos, sejam eles
financeiros, humanos, logísticos ou materiais. A ação governamental pode ser um
projeto, atividade ou operação especial. (fonte: Câmara dos Deputados) Para
conhecer
o
Cadastro
das
Ações
Governamentais
acesse:
http://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao/#

Os gastos por Ação Governamental são consultados da seguinte forma:
1) Na página inicial do Portal, no canto esquerdo em “Consultas”, clique na opção
'Despesas', ou pela aba “Despesas”, no centro da tela em 'Gastos Diretos do
Governo', selecione o exercício que deseja consultar, marque a opção “por
Ação Governamental” e clique em consultar, conforme figura-XXIII:

FIGURA XXIII- GASTOS DIRETOS DO GOVERNO
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2) Caso queira navegar acessando em “Consultas” - no canto esquerdo selecionando a opção “Despesas” em seguida “Gastos Diretos do Governo”,
a tela seguinte, apresentará a lista com as modalidades de consulta dos
Gastos Diretos do Governo, cada uma terá um enfoque diferente sobre os
gastos diretos do Governo. Para efetuar a consulta por Ação Governamental,
marque a opção: 'por Ação Governamental'. Escolha o 'Exercício a ser
consultado',
e
clique
em
seguida:
'Efetuar
Consultas'

FIGURA XXIV– GASTOS DIRETOS DO GOVERNO - Despesa por Ação Governamental

3) Após os passos acima, aparecerá uma lista com todas as Ações
Governamentais, clique sobre a Ação desejada (cor azul), e continue
sucessivamente desta forma até encontrar a informação procurada.
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FIGURA XXV– Despesa por Ação

ATENÇÃO: É possível também ordenar alfabeticamente a coluna “Ação
Governamental” e a coluna ”Valor”, de forma decrescente de valores. Basta clicar
na barra verde e selecionar a coluna que deseja ordenar.
A coluna ‘Linguagem Cidadã’ consiste em nomes mais intuitivos pelos quais as
ações governamentais são apresentadas aos cidadãos.
Observe que cada vez que se clica numa opção em azul, o nível de detalhamento
da despesa por ação governamental aumenta, da seguinte forma:
 Ação Governamental
 Favorecido
 Elemento de Despesa
 Órgão Superior/Órgão/Unidade Gestora
 Repasses (Data - Documento – Programa - Ação de Governo valor).

28

FIGURA XXVI – Despesa por Ação

FIGURA XVII – Despesa por Ação - Favorecidos
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FIGURA XVIII – Despesa por Ação - Favorecidos – Elementos de Despesa

FIGURA XXIX – Despesa por Ação - Favorecidos – Elementos de Despesa – Unidade Gestora

30

FIGURA XXX– Despesa por Ação - Favorecidos – Elementos de Despesa – Unidade Gestora - Repasses
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