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Apresentação
O manual de navegação tem como objetivo apresentar os procedimentos de utilização do Portal de
Transparência Pública, implementado pelo Município.

O porta visa o cumprimento do disposto na Lei

Complementar 131, de 27 de maio de 2009, ao qual alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal
LC 101 no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a disponibilização, em
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esse projeto visa o benefício da administração pública e da Sociedade, padronizando e melhorando a
qualidade das informações no que se diz respeito à execução orçamentária e financeira.
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Introdução
A lei complementar nº 131/09, sancionada no dia 27 de maio de 2009, também conhecida como Lei da
Transparência, alterou o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF)
incluindo dispositivos que ampliam a transparência na gestão dos recursos públicos. O artigo 48 da referida
lei possibilitou o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. Com
isso, a sociedade passou a ter a oportunidade de acompanhar de forma concomitante a execução do
orçamento público, facilitando eventuais medidas do exercício do controle social.

No entanto, pouco adianta ter dados sobre as contas públicas disponibilizadas num portal se o trabalho de
pesquisar essas informações estiver prejudicado pela forma como esses dados estão dispostos. Em outras
palavras, não basta apenas colocar os dados à disposição, eles tem que estar apresentados de uma forma
que seja fácil extrair informações úteis.

Assim, o presente manual tem como objetivo apresentar o portal de transparência pública, enquanto
ferramenta de controle social, disponibilizando informações sobre a execução orçamentária e financeira de
forma compreensível e de fácil acesso para o cidadão comum.
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Acesso à Informação
O direito de acesso à informação é um direito fundamental e está vinculado à noção de democracia. Em um
sentido amplo, o direito à informação está mais comumente associado ao direito que toda pessoa tem de
pedir e receber informações que estão sob a guarda de órgãos e entidades públicas.
Dessa forma, para que o livre fluxo de ideias e informações seja garantido, é extremamente importante que
os órgãos públicos facilitem aos cidadãos o acesso a informações de interesse público.
A informação sob a guarda da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é, via de regra,
pública, devendo o acesso a ela ser restringido apenas em casos específicos. Isto significa que a
informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelos mesmos em nome da sociedade é um bem
público. O acesso a essas informações – que compõem documentos, arquivos, estatísticas – constitui-se
em um dos fundamentos para o aprofundamento e consolidação da democracia, ao fortalecer a capacidade
dos cidadãos de participar mais efetivamente do processo de tomada de decisões que os afetam.
O direito de acesso à informação impõe dois deveres principais sobre os governos. Primeiro, existe o dever
de receber do cidadão pedidos de informação e respondê-los, disponibilizando os dados requisitados e
permitindo também que o interessado tenha acesso aos documentos originais ou receba as cópias
solicitadas. Segundo, atribui um dever aos órgãos e entidades públicas de divulgar informações de interesse
público de forma proativa ou rotineira, independentemente de solicitações específicas, ou seja, o Estado
deve ser, ao mesmo tempo, responsivo às demandas de acesso a informações e proativo

1

no

desenvolvimento de mecanismos e políticas de acesso à informação.
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Fonte : Controladoria Geral da União -

http://www.cgu.gov.br
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O que é Controle Social?
A ideia de participação e controle social está intimamente relacionada por meio da participação na gestão
pública, os cidadãos podem intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a Administração para
que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer
controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação.
A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal,
permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas, também,
fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos.
Assim, o cidadão tem o direito não só de escolher, de quatro em quatro anos, seus representantes, mas
também de acompanhar de perto, durante todo o mandato, como esse poder delegado está sendo exercido,
supervisionando e avaliando a tomada das decisões administrativas.
É de fundamental importância que cada cidadão assuma essa tarefa de participar de gestão pública e de
exercer o controle social do gasto do dinheiro público. A Controladoria-Geral da União (CGU) é um dos
órgãos de controle da correta aplicação dos recursos federais repassados a estados, municípios e Distrito
Federal. No entanto, devido às dimensões do Estado Brasileiro e do número muito grande de municípios
que possui, a CGU conta com participação dos cidadãos para que o controle dos recursos seja feito de
maneira ainda mais eficaz.
Com a ajuda da sociedade, será mais fácil controlar os gastos do Governo Federal em todo Brasil e garantir,
2

assim, a correta aplicação dos recursos públicos .

2

Fonte : Portal Brasil -

http://www.brasil.gov.br
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Dados Abertos
O Dado Aberto é a metodologia para a publicação de dados do governo em formatos reutilizáveis, visando o
aumento da transparência e maior participação política por parte do cidadão, além de gerar diversas
aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade.
O objetivo é movimenta comunidades em todo o mundo para cobrar informações públicas dos governos.
Dessa forma os cidadãos podem colaborar com os processos de governo e com o controle social das
políticas.

Efeitos dos dados abertos governamentais sobre as políticas públicas

Inclusão: Fornecer dados em formatos padronizados abertos e acessíveis permite que qualquer cidadão
utilize qualquer ferramenta de software para adaptá-los às suas necessidades.
Transparência: Informações do setor público abertas e acessíveis melhoram a transparência, pois as partes
interessadas podem usá-las da maneira mais adequada ao seu propósito.
Responsabilidade: Os conjuntos apropriados de dados abertos, devidamente associados, podem oferecer
vários pontos de vista sobre o desempenho dos governo no cumprimento de suas metas em políticas
públicas.
Todas as consultas realizadas no portal de transparência publica possuem dados abertos possibilitando
assim efetivar o download das informações no formato XML, para efetivar o download das informações
somente é necessário clicar no botão chamado “Download (XML)” que é apresentado em todas as telas de
consulta conforme figura a seguir.

Figura 01
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Visão Geral - Sistema
Com uma interface gráfica amigável e dinâmica, o sistema disponibiliza em um único ambiente todas as
informações necessárias, atendendo perfeitamente a lei complementar nº 131/09, transmitindo total
credibilidade e confiança nos processos relacionados à transparência pública.
O sistema possui plataforma WEB, podendo ser visualizados melhor através dos browsers homologados
com o portal: INTERNET EXPLORER 6, 7 e 8 e FIREFOX 3.6 com o bloqueio PopUp (desativado).
A página inicial do portal de Transparência Pública conta com 7 itens iniciais ao qual serão descritos abaixo.

Figura 02
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01- Espaço reservado para o brasão do município.
02 - Menu responsável por todas as informações obrigatórias de acordo com a lei complementar nº 131/09
e os demais itens que o município desejar divulgar para o cidadão.
03 - Menu superior direito onde consta o contato do município, legislações , informações quanto o sistema e
o mapa do portal visando uma boa navegabilidade .
04 - Espaço reservado para instruções iniciais a critério do município.
05 - Menu simplificado reservado para inclusão de links que sejam uteis para a população
06 - Espaço opcional para informativos/Notícias para que assim o cidadão esteja ciente dos acontecimentos
no município.
07 – Informações inerentes a uma melhor visualização do portal diante os navegadores mais populares.
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No Portal você encontra:

Figura 03

11



Informações sobre despesa ( Empenho, Liquidação e Pagamento ),funcional programático,
licitações, contratação, despesa por órgão e favorecidos (empresas privadas ou pessoas físicas),
detalhamento das ações e dos programas, informações das diárias e passagens, transferências
Financeiras .



Informações sobre Receitas, as previstas e as realizadas.



Informações sobre Patrimônio.



Informações sobre Convênios.



Informação sobre Obras Publica.



Informações de pessoal, tais como autoridades, plano de carreira, quadro funcional, servidores
ativos, servidores cedidos.



Informações quanto os demonstrativos do, Plano Plurianual, Leis de Diretrizes Orçamentárias, Lei
Orçamentaria Anual, Execução Orçamentária - Lei 4320/64, Balanço, Contas Públicas - Lei federal
9.755/98 do TCU, Relatórios Resumindo da Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal,
Demonstrativo de Pessoal.

12

Consultas Básicas
Para realizar consultas sobre as Despesas, Receitas, Convênios, Patrimônio, Obras Publicas,
Demonstrativos, Publicações e informações sobre a situação funcional dos Servidores Públicos,

é

necessário primeiramente escolher que tipo de informação deseja obter em uma das opções no menu
principal , que se encontra na parte superior da Portal, conforme identificado na figura abaixo:

Figura 04

Após escolher a opção da consulta desejada, poderá utilizar um ou mais filtros para que a pesquisa seja
realizada com exatidão, otimizando ao máximo sua pesquisa.

1 – Consulta Despesas
Ao consultar as despesas obterá todas as informações das Licitações, Contratos , Programas, Ações,
Empenhos, Liquidações, Pagamentos, Diárias e demais dados do referente município.Para iniciar a
pesquisa basta clicar em “Despesas” no Menu principal, localizado na parte superior do portal, conforme
demonstra figura a seguir.

Figura 05
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1.1 - Pesquisar Licitações.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todas as licitações, Inexigibilidades e despensas realizadas pela
entidade pública. Para iniciar a pesquisa basta clicar em “Despesas” e depois “Licitações”, no Menu
principal localizado na parte superior do portal , conforme figura 05.

1.1.1 - Pesquisar Licitações por Período.
Essa opção possibilita filtrar as Licitações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período basta
inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a figura a
seguir.

Figura 06

Em seguida serão listadas todas as licitações correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como data, número, status, órgão e valor, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da licitação, localizado no final do
registro como ilustrado abaixo.

Figura 07
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Ao clicar na “ Lupa”Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a
seguir.

Figura 08

1.1.2 - Pesquisar Licitações por Número.
Essa opção possibilita filtrar as Licitações diretamente pelo número. Para iniciar a consulta basta inserir a
informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a figura 06.
Em seguida será listada a licitação correspondente ao número informado. Alguns dados serão apresentados,
tais como a data, número, status, órgão e valor, porém caso seja necessário mais detalhes, será preciso
clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da licitação, localizado no final do registro
conforme figura07 .
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 08.

1.1.3 - Pesquisar Licitações por Tipo.
Essa opção possibilita filtrar as Licitações pelo Tipo (Licitação, Inexigibilidade e Dispensa). Para iniciar a
consulta basta selecionar a opção no campo “Tipo” e clicar em pesquisar ,como mostra a figura 06.
Em seguida serão listadas as licitações correspondentes ao tipo informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, número, status, órgão e valor, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da licitação, localizado no final do
registro conforme figura 07.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 08.
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1.1.4 - Pesquisar Licitações por Status.
Essa opção possibilita filtrar as Licitações de acordo com seu Status (Em andamento, Impugnada,
Finalizada e Cancelada). Para iniciar a consulta basta selecionar a opção no campo “Status” , conforme
figura 06.
Em seguida serão listadas as licitações correspondente ao Status informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, número, status, órgão e valor, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da licitação, localizado no final do
registro conforme figura 07.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 08.

1.2 - Pesquisar Contratos.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todos os Contratos não importando se estão Ativos,
Concluídos ,Rescindidos ou Cancelados . Para iniciar a consulta basta clicar em “Despesas” e depois
“Contratos”, no Menu principal localizado na parte superior do portal, conforme figura 05.

1.2.1 - Pesquisar Contratos por Período.
Essa opção possibilita filtrar os contratos por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período basta
inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a figura a
seguir.

Figura 09

Em seguida serão listados todos os contratos correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o número do contrato, data, órgão, credor, situação e valor, porém caso seja
necessário mais detalhes ou visualizar os anexos, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável
pelo detalhamento do contrato e no ícone ao lado responsável pelos anexos, localizado no final do registro
como ilustrado abaixo.
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Figura 10

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 11

1.2.2 - Pesquisar Contratos por Credor/Fornecedor
Essa opção possibilita filtrar contratos diretamente pelo Credor/Fornecedor. Para iniciar a consulta por
Credor/Fornecedor basta inserir o nome do fornecedor no campo correspondente e clicar em pesquisar
conforme figura 09.
Em seguida serão listados os contratos correspondente ao fornecedor informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o número do contrato, data, órgão, credor, situação e Valor, porém caso seja
necessário mais detalhes ou visualizar os anexos, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável
pelo detalhamento do contrato e no ícone ao lado responsável pelos anexos, conforme figura 10.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 11.

1.2.3 - Pesquisar Contratos por Órgão
Essa opção possibilita filtrar todos os contratos de um determinado órgão. Para iniciar a consulta basta
selecionar a opção desejada no campo “Órgão” , conforme figura 09.
Em seguida serão listados os Contratos correspondente ao órgão desejado. Alguns dados serão
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apresentados, tais como o número do contrato, data, órgão, credor, situação e valor, porém caso seja
necessário mais detalhes ou visualizar os anexos, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável
pelo detalhamento do contrato e no ícone ao lado responsável pelos anexos, conforme figura 10.Ao clicar
na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 11.

1.2.4 - Pesquisar Contratos por Status
Essa opção possibilita filtrar todos os contratos de um determinado Status (Ativos, Concluídos, Rescindidos
ou Cancelados). Para iniciar a consulta por basta selecionar a opção desejada no campo “Status” ,
conforme figura 09.
Em seguida serão listados os Contratos correspondente ao Status informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o número do contrato, data, órgão, credor, situação e valor, porém caso seja
necessário mais detalhes ou visualizar os anexos, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável
pelo detalhamento do contrato e no ícone ao lado responsável pelos anexos, conforme figura 10.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 11.

1.3 - Pesquisar Programas3.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todos os Programas dos referidos orçamentos da entidade. Para
iniciar a consulta basta clicar em “Despesas” e depois “Programas”, no Menu principal localizado na parte
superior do portal, conforme figura 05.

1.3.1 - Pesquisar Programas por Ano.
Essa opção possibilita filtrar os programas de um determinado ano. Para iniciar a consulta basta inserir o
ano no campo correspondente e clicar em pesquisar como mostra a figura a seguir.

Figura 12

Em seguida serão listados os programas correspondentes ao ano desejado, todos dados necessários serão
apresentados, tais como o Ano, órgão, Número do Programa, Nome do Programa e Unidade Orçamentária,
como ilustrado abaixo.

3

Programa é o instrumento de organização da atuação governamental. Articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo
comum preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual, visando à solução de um problema ou o
atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade.
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Figura 13

1.3.2 - Pesquisar Programas por Número.
Essa opção possibilita filtrar os programas de acordo com a sua numeração. Para iniciar a consulta basta
inserir o numero do programa no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme figura 12.
Em seguida serão listados os programas correspondentes ao numero desejado, todo os dados necessários
serão apresentados , tais como o Ano, órgão, Número, Nome do Programa e unidade Orçamentária
conforme figura 13.

1.3.3 - Pesquisar Programas por Nome.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com o nome do programa. Para iniciar a consulta
basta inserir o Nome no campo correspondente e clicar em pesquisar conforme figura 12.
Em seguida serão listados os programas correspondentes ao nome informado. Todos os dados necessários
serão apresentados, tais como o Ano, órgão, Número, Nome do Programa e unidade Orçamentária
conforme figura 13.

1.3.4 - Pesquisar Programas por Unidade.
Essa opção possibilita filtrar os programas de acordo com sua Unidade Orçamentária. Para iniciar a
consulta basta inserir a unidade no campo correspondente e clicar em pesquisar conforme figura 12.
Em seguida serão listados os programas correspondentes a unidade informada. Todos os dados
necessários serão apresentados , tais como o Ano, órgão, Número, Nome do Programa e unidade
Orçamentária conforme figura 13.

1.3.5- Pesquisar Programas por Órgão.
Essa opção possibilita filtrar os programas de um determinado órgão. Para iniciar a consulta é necessário
selecionar a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar, conforme figura 12.
Em seguida serão listados os programas correspondentes ao órgão desejado. Todos os dados serão
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apresentados, tais como o Ano, órgão, Número, Nome do Programa e unidade Orçamentária conforme
figura 13.

1.4 - Pesquisar Ações.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todas as ações dos referidos orçamentos da entidade. Para
iniciar a consulta basta clicar em “Despesas” e depois “Ações”, no Menu principal localizado na parte
superior do portal, conforme figura 05.

1.4.1 - Pesquisar Ação por Ano.
Essa opção possibilita filtrar as ações de um determinado ano. Para iniciar a consulta basta inserir o ano no
campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme figura a seguir.

Figura 14

Em seguida serão listadas as ações correspondentes ao ano informado. Alguns dados serão apresentados,
tais como o ano, número, órgão, nome da ação, porém caso seja necessário mais detalhes, será preciso
clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da ação, localizado no final do registro como
ilustrado abaixo.

Figura 15

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.
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Figura 16

1.4.2 - Pesquisar Ação por Número.
Essa opção possibilita filtrar as ações de acordo com a sua numeração. Para iniciar a consulta basta inserir
o número no campo correspondente e clicar em pesquisar conforme figura 14.
Em seguida serão listadas todas as ações correspondentes ao número informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o ano, número, órgão, nome da ação, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da ação, localizado no final do
registro conforme figura 15.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 16.

1.4.3 - Pesquisar Ação por Nome.
Essa opção possibilita filtrar as ações de acordo com o nome. Para iniciar a consulta basta inserir o nome
no campo correspondente e clicar em pesquisar conforme figura 14.
Em seguida serão listadas as ações correspondentes ao Nome informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o ano, número, órgão, nome da ação, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da ação, localizado no final do
registro conforme figura 15.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 16.
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1.4.4 - Pesquisar Ação por Unidade.
Essa opção possibilita filtrar as ações de acordo com sua Unidade Orçamentaria. Para iniciar a consulta
basta inserir a unidade no campo correspondente e clicar em pesquisar conforme figura 14.
Em seguida serão listadas as ações correspondentes a unidade informada. Alguns dados serão
apresentados, tais como o ano, número, órgão, nome da ação, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da ação, localizado no final do
registro conforme figura 15.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 16.

1.4.5- Pesquisar Ação por Órgão.
Essa opção possibilita filtrar as ações de um determinado órgão. Para iniciar a consulta é necessário
Selecionar a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar, conforme figura 14.
Em seguida serão listadas as ações correspondentes ao órgão desejado. Alguns dados serão apresentados,
tais como o ano, número, órgão, nome da ação, porém caso seja necessário mais detalhes, será preciso
clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da ação, localizado no final do registro
conforme figura 15.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 16.

1.5 - Pesquisar Empenhos.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todos os empenhos não importando se são Normal/Ordinário,
Global ou Estimado. Para iniciar a consulta basta clicar em “Despesas” e depois “Empenhos”, no Menu
principal localizado na parte superior do portal, conforme figura 05.

1.5.1 - Pesquisar Empenhos por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.

Figura 17
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Em seguida serão listados todos os Empenhos correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, tipo de nota, órgão, número do empenho, valor e credor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento do
empenho, localizado no final do registro como ilustrado abaixo.

Figura 18

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 19

1.5.2 - Pesquisar Empenhos por Número.
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo número do empenho. Para iniciar a consulta
basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme figura 17.
Em seguida será listado o empenho correspondente ao número informado. Alguns dados serão
apresentados , tais como a data, tipo de nota, órgão, número do empenho, valor e credor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento do
empenho, localizado no final do registro conforme figura 18.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 19.
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1.5.3 - Pesquisar Empenhos por Credor/Fornecedor
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo nome do Credor/Fornecedor do referido
empenho. Para iniciar a consulta basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar,
conforme figura 17.
Em seguida serão listados os empenhos correspondente ao Credor/Fornecedor informado. Alguns dados
serão apresentados, tais como a data, tipo de nota, órgão, número do empenho, valor e credor, porém caso
seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento
do empenho, localizado no final do registro conforme figura 18.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 19.

1.5.4 - Pesquisar Empenhos por Órgão
Essa opção possibilita filtrar os empenhos de um determinado órgão. Para iniciar a consulta por basta
selecionar a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar ,conforme figura 17.
Em seguida serão listados os empenhos correspondente ao órgão desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, tipo de nota, órgão, número do empenho, valor e credor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento do
empenho, localizado no final do registro conforme figura 18.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 19.

1.6 - Pesquisar Liquidações.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todos as liquidações realizadas na entidade. Para iniciar a
consulta basta clicar em “Despesas” e depois “Liquidações”, no Menu principal localizado na parte superior
do portal, conforme figura 05.

1.6.1 - Pesquisar Liquidações por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.

Figura 20
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Em seguida serão listados as liquidações correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, órgão, número do empenho, valor liquido e credor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da
liquidação e no ícone da folha que é responsável pelas informações dos documentos comprobatórios da
liquidação , localizado no final do registro como ilustrado abaixo.

Figura 21

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 22

1.6.2 - Pesquisar Liquidações por Número.
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo número das liquidações. Para iniciar a
consulta basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme figura 20.
Em seguida será listada a liquidação correspondente ao número informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, órgão, número do empenho, valor liquido e credor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da
liquidação e no ícone da folha que é responsável pelas informações dos documentos comprobatórios da
liquidação , localizado no final do registro conforme figura 21.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 22.
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1.6.3 - Pesquisar Liquidações por Credor/Fornecedor
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo nome do Credor/Fornecedor da referida
Liquidação. Para iniciar a consulta basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em
pesquisar, conforme figura 20.
Em seguida serão listadas as liquidações correspondentes ao Credor/Fornecedor informado. Alguns dados
serão apresentados, tais como a data, órgão, número do empenho, valor liquido e credor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da
liquidação e no ícone da folha que é responsável pelas informações dos documentos comprobatórios da
liquidação , localizado no final do registro conforme figura 21.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 22.

1.6.4 - Pesquisar Liquidações por Órgão
Essa opção possibilita filtrar as liquidações de um determinado órgão. Para iniciar a consulta por basta
selecionar a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar ,conforme figura 20.
Em seguida serão listadas as liquidações correspondentes ao órgão desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, órgão, número do empenho, valor liquido e credor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da
liquidação e no ícone da folha que é responsável pelas informações dos documentos comprobatórios da
liquidação , localizado no final do registro conforme figura 21.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 22.

1.7 - Pesquisar Pagamentos.
Nesta opção de consulta estão disponíveis os pagamentos realizados na entidade. Para iniciar a consulta
basta clicar em “Despesas” e depois “Pagamentos”, no Menu principal localizado na parte superior do portal,
conforme figura 05.

1.7.1 - Pesquisar Pagamentos por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.
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Figura 23

Em seguida serão listados os pagamentos correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, Tipo de Despesa, órgão, número do empenho, valor pago e credor, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento do pagamento, localizado no final do registro como ilustrado abaixo.

Figura 24

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 25

1.7.2 - Pesquisar Pagamentos por Número.
Essa opção possibilita filtrar o pagamento diretamente pelo número do empenho. Para iniciar a consulta
basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme figura 23.
Em seguida será listado o pagamento correspondente ao número informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, Tipo de Despesa, órgão, número do empenho, valor pago e credor, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento do pagamento, localizado no final do registro conforme figura 24.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 25.
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1.7.3 - Pesquisar Pagamentos por Tipo de Despesa.
Essa opção possibilita filtrar os pagamentos por tipo de despesa, Orçamentária ou Extra-Orçamentária.
Para iniciar a consulta basta selecionar a opção no campo “Tipo de Despesa” e clicar em pesquisar,
conforme figura 23.
Em seguida serão listados os pagamentos correspondentes a opção desejada. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, Tipo de Despesa, órgão, número do empenho, valor pago e credor, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento do pagamento, localizado no final do registro conforme figura 24.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 25.

1.8 - Pesquisar Diárias e Passagens.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todas as diárias e passagens dos servidores da entidade. Para
iniciar a consulta basta clicar em “Despesas” e depois “Diárias e Passagens ”, no Menu principal localizado
na parte superior do portal, conforme figura 05.

1.8.1 - Pesquisar Diárias e Passagens por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.

Figura 26

Em seguida serão listadas as diárias e passagens correspondentes ao período desejado. Alguns dados
serão apresentados, tais como a data, órgão, número do empenho, valor pago e servidor\credor, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento das diárias e passagens , localizado no final do registro como ilustrado abaixo.
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Figura 27

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 28

1.8.2 - Pesquisar Diárias e Passagens por Servidor\Credor
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo nome do Servidor\Credor da referida diária.
Para iniciar a consulta basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme
figura 26.
Em seguida serão listadas as diárias e passagens correspondentes ao servidor desejado. Alguns dados
serão apresentados, tais como a data, órgão, número do empenho, valor pago e servidor\credor, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento das diárias e passagens , localizado no final do registro conforme figura 27.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 28.
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1.8.3 - Pesquisar Diárias e Passagens por Órgão
Essa opção possibilita filtrar as diárias e passagens de um determinado órgão. Para iniciar a consulta basta
selecionar a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar, conforme figura 26.
Em seguida serão listadas as diárias e passagens correspondentes ao órgão informado. Alguns dados
serão apresentados, tais como a data, órgão, número do empenho, valor pago e servidor\credor, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento das diárias e passagens , localizado no final do registro conforme figura 27.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 28.

1.9 – Pesquisar Funcional Programático
Nesta opção de consulta estão disponíveis todo o quadro funcional programático do referido orçamento.
Para iniciar a consulta basta clicar em “Despesas” e depois “Funcional Programático”, no Menu principal
localizado na parte superior do portal, conforme figura 05.

1.9.1 – Consultar Funcional Programático por Ano
Essa opção possibilita filtrar o funcional programático de um determinado ano. Para iniciar a consulta basta
selecionar a opção desejada no campo “Ano do Orçamento” e clicar em pesquisar, conforme figura abaixo.

Figura 29

Em seguida será listado o conteúdo do funcional programático correspondente ao ano informado. Alguns
dados serão apresentados, tais como o nº órgão, nº secretaria, nº unidade, nº função, nº subfunção, nº
programa, nº ação, natureza, modalidade, elemento, nº fonte, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento, localizado no final do registro
conforme abaixo.

Figura 30
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Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura abaixo.

Figura 31

1.9.2 – Consultar Funcional Programático por Órgão.
Essa opção possibilita filtrar o funcional programático de um determinado órgão. Para iniciar a consulta
basta selecionar a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar, conforme figura 29.
Em seguida será listado o conteúdo do funcional programático correspondente ao órgão informado. Alguns
dados serão apresentados, tais como o nº órgão, nº secretaria, nº unidade, nº função, nº subfunção, nº
programa, nº ação, natureza, modalidade, elemento, nº fonte, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento, localizado no final do registro
conforme figura 30.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 31.

1.9.3 – Consultar Funcional Programático por Unidade.
Essa opção possibilita filtrar o funcional programático de uma determinada unidade. Para iniciar a consulta
basta selecionar a opção desejada no campo “Unidade” e clicar em pesquisar, conforme figura 29.
Em seguida será listado o conteúdo do funcional programático correspondente a unidade informada. Alguns
dados serão apresentados, tais como o nº órgão, nº secretaria, nº unidade, nº função, nº subfunção, nº
programa, nº ação, natureza, modalidade, elemento, nº fonte, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento, localizado no final do registro
conforme figura 30.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 31.
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1.9.4 – Consultar Funcional Programático por Ação.
Essa opção possibilita filtrar o funcional programático de uma determinada ação. Para iniciar a consulta
basta selecionar a opção desejada no campo “Ação” e clicar em pesquisar, conforme figura 29.
Em seguida será listado o conteúdo do funcional programático correspondente a ação informada. Alguns
dados serão apresentados, tais como o nº órgão, nº secretaria, nº unidade, nº função, nº subfunção, nº
programa, nº ação, natureza, modalidade, elemento, nº fonte, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento, localizado no final do registro
conforme figura 30.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 31.

1.9.5 – Consultar Funcional Programático por Elemento.
Essa opção possibilita filtrar o funcional programático de um determinado elemento. Para iniciar a consulta
basta selecionar a opção desejada no campo “Elemento” e clicar em pesquisar, conforme figura 29.
Em seguida será listado o conteúdo do funcional programático correspondente ao elemento informado.
Alguns dados serão apresentados, tais como o nº órgão, nº secretaria, nº unidade, nº função, nº subfunção,
nº programa, nº ação, natureza, modalidade, elemento, nº fonte, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento, localizado no final do registro
conforme figura 30.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 31.

1.9.6 – Consultar Funcional Programático por Fonte.
Essa opção possibilita filtrar o funcional programático de uma determinada fonte de recurso. Para iniciar a
consulta basta selecionar a opção desejada no campo “Fonte” e clicar em pesquisar, conforme figura 29.
Em seguida será listado o conteúdo do funcional programático correspondente a fonte de recurso informada.
Alguns dados serão apresentados, tais como o nº órgão, nº secretaria, nº unidade, nº função, nº subfunção,
nº programa, nº ação, natureza, modalidade, elemento, nº fonte, porém caso seja necessário mais detalhes,
será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento, localizado no final do registro
conforme figura 30.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 31.
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1.10 – Pesquisar Transferências Financeiras
Nesta opção de consulta estão disponíveis todas as transferências efetivadas. Para iniciar a consulta basta
clicar em “Despesas” e depois “Transferências Financeiras”, no Menu principal localizado na parte superior
do portal, conforme figura 05.

1.10.1 – Consultar Transferência Financeira por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.

Figura 32

Em seguida serão listadas as transferências correspondentes ao período informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, conta origem, conta destino, tipo de transferência e valor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento,
localizado no final do registro conforme figura abaixo.

Figura 33

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura abaixo.
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Figura 34

1.10.1 – Consultar Transferência Financeira por Tipo.
Essa opção possibilita filtrar as transferências por tipo, concedida ou recebida. Para iniciar a consulta basta
selecionar a opção desejada no campo “Tipo de Transferência” e clicar em pesquisar, conforme figura 32.
.Em seguida serão listadas as transferências correspondentes ao tipo informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, conta origem, conta destino, tipo de transferência e valor, porém caso seja
necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento,
localizado no final do registro conforme figura 33.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 34.

2 - Consultar - RECEITAS
Nesta opção poderão ser consultadas as Receitas orçamentárias que são recursos próprios que poderão
financiar políticas públicas e os programas de governo e as Receitas extra-orçamentárias que não fazem
parte do orçamento público, como exemplo tem as consignações em folha de pagamento, retenções na
fonte, salários não reclamados e outras operações assemelhadas. Lembrando que a arrecadação da receita
extra-orçamentárias não depende de autorização legislativa e sua realização não se vincula à execução do
orçamento, para iniciar a pesquisa basta clicar em “Receitas” no Menu principal localizado na parte superior
do portal, conforme demonstra figura 04.

2.1 - Pesquisar Receita por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.
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Figura 35

Em seguida serão listadas as receitas correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, tipo, número, órgão, natureza e se é retenção, porém caso seja necessário
mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da receita,
localizado no final do registro como ilustrado abaixo.

Figura 36

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 37

2.2 - Pesquisar Receita por Tipo.
Essa opção possibilita filtrar as receitas por tipo de receita, Orçamentaria ou Extra-Orçamentaria. Para
iniciar a consulta basta selecionar a opção no campo “Tipo” e clicar em pesquisar, conforme figura 35.
Em seguida serão listadas as receitas correspondentes a opção desejada. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, tipo, número, órgão, natureza e se é retenção, porém caso seja necessário
mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da receita,
localizado no final do registro conforme figura 36.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 37.
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2.3 - Pesquisar Receita por Retenção.
Essa opção possibilita filtrar as receitas referentes à retenção. Para iniciar a consulta basta selecionar a
opção no campo “Retenção” e clicar em pesquisar, conforme figura 35.
Em seguida serão listadas as receitas correspondentes à opção desejada. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, tipo, número, órgão, natureza e se é retenção, porém caso seja necessário
mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento da receita,
localizado no final do registro conforme figura 36.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 37.

3 - Consultar - PATRIMÔNIOS
Nesta opção de consulta estão disponíveis todo patrimônio da entidade. Para iniciar a consulta basta clicar
em “Patrimônios”, no Menu principal localizado na parte superior do portal, conforme demonstra figura 04.

3.1 - Pesquisar Patrimônio por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.

Figura 38

Em seguida serão listados todos os patrimônio correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, número do patrimônio, fornecedor e órgão, porém caso seja necessário
mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento do Patrimônio,
localizado no final do registro como ilustrado abaixo.
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Figura 39

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 40

3.2 - Pesquisar Patrimônio por Número.
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo número do patrimônio. Para iniciar a consulta
basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme figura 38.
Em seguida será listado o patrimônio correspondente ao número informado,

alguns dados serão

apresentados, tais como a data, número do patrimônio, fornecedor e órgão, porém caso seja necessário
mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento do Patrimônio,
localizado no final do registro conforme figura 39.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 40.
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3.3 - Pesquisar Patrimônio por Fornecedor
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo nome do fornecedor do referido patrimônio.
Para iniciar a consulta basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme
figura 38.
Em seguida serão listados os patrimônio correspondente ao fornecedor informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, número do patrimônio, fornecedor e órgão, porém caso seja necessário
mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento do Patrimônio,
localizado no final do registro conforme figura 39.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 40.

3.4 - Pesquisar Patrimônio por Órgão
Essa opção possibilita filtrar os patrimônios de um determinado órgão. Para iniciar a consulta basta
selecionar a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar ,conforme figura 38.
Em seguida serão listados os patrimônios correspondentes ao órgão desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como a data, número do patrimônio, fornecedor e órgão, porém caso seja necessário
mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento do Patrimônio,
localizado no final do registro conforme figura 39.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 40.

4- Consultar - CONVÊNIOS
Nesta opção de consulta estão disponíveis todos convênios da entidade. Para iniciar a consulta basta clicar
em “Convênios”, no Menu principal localizado na parte superior do portal, conforme demonstra figura 04.

4.1 - Pesquisar Convênios por Período.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalo entre datas. Para iniciar a consulta por período
basta inserir a data inicial e a data final no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a
figura a seguir.

Figura 41
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Em seguida serão listados os convênios correspondentes ao período desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o número do convênio, data do convênio, órgão, credor e valor do convênio, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento do convênio, localizado no final do registro como ilustrado abaixo.

Figura 42

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 43

4.2 - Pesquisar Convênios por Credor
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo nome do credor do referido convênio. Para
iniciar a consulta basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme
figura 41.
Em seguida serão listados os convênios correspondente ao credor informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o número do convênio, data do convênio, órgão, credor e valor do convênio, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento do convênio, localizado no final do registro conforme figura 42.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 43.

4.3 - Pesquisar Convênios por Órgão
Essa opção possibilita filtrar os convênios de um determinado órgão. Para iniciar a consulta basta selecionar
a opção desejada no campo “Órgão” e clicar em pesquisar, conforme figura 41.
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Em seguida serão listados os convênios correspondente ao órgão desejado. Alguns dados serão
apresentados, tais como o número do convênio, data do convênio, órgão, credor e valor do convênio, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento do convênio, localizado no final do registro conforme figura 42.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 43.

5 – Consultar - INFORMAÇÕES DE PESSOAL
Ao consultar as informações de pessoal obterá todas as informações que dizem respeito a autoridades,
plano de carreira , quadro funcional, servidores ativos e servidores cedidos.Para iniciar a pesquisa basta
clicar em “Pessoal” no Menu principal localizado na parte superior do portal, conforme demonstra figura a
seguir.

Figura 44

5.1 – Consultar Organograma
Nesta opção de consulta vai estar disponível o organograma, ou seja, o gráfico que representa a estrutura
formal da entidade. Para Visualizar basta clicar em “Pessoal” e depois “Organograma”, no Menu principal
localizado na parte superior do portal, conforme demonstra figura 44.
O organograma será apresentado conforme figura abaixo.

Figura 45

40

5.2 – Consultar Autoridades
Nesta opção de consulta estão disponíveis os responsáveis da entidade de acordo com suas secretarias.
Para iniciar a consulta basta clicar em “Pessoal” e depois “Autoridades”, no Menu principal localizado na
parte superior do portal, conforme demonstra figura 44.

Em seguida a tela será dividida em 2 partes, ao lado esquerdo todas as secretarias serão listadas sendo
necessário clicar ícone do “+” para expandir a secretaria e assim visualizar os centros de custo, clicando no
centro de custo desejado ao lado direito vão aparecer todas as informações pertinentes ao responsável do
centro de custo, como ilustrado abaixo.

Figura 46

5.3 – Consultar Plano de Carreira.
Nesta opção de consulta estão disponíveis todos os planos de carreiras existentes na entidade. Para iniciar
a consulta basta clicar em “Pessoal” e depois “Plano de Carreira”, no Menu principal localizado na parte
superior do portal, conforme demonstra figura a 44.

5.3.1 – Pesquisar Plano de Carreira por Tabela Salarial.
Essa opção possibilita filtrar os planos de carreira de acordo com as tabelas salarias cadastradas na
entidade. Para iniciar a consulta basta selecionar a opção no campo “Tabela Salarial” e clicar em pesquisar,
como mostra a figura a seguir.
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Figura 47

Em seguida serão listados os planos de carreira correspondentes a opção desejada. Todos os dados
necessários serão apresentados, tais como a tabela salarial, grupo ocupacional, classe, nível, referencia e
salário base, como ilustrado abaixo.

Figura 48

5.3.2 – Pesquisar Plano de Carreira por Grupo Ocupacional.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com os grupos ocupacionais cadastrados na
entidade. Para iniciar a consulta basta selecionar a opção no campo “Grupo Ocupacional” e clicar em
pesquisar, conforme a figura 47.
Em seguida serão listados os planos de carreira correspondentes a opção desejada. Todos os dados
necessários serão apresentados, tais como a tabela salarial, grupo ocupacional, classe, nível, referencia e
salário base, conforme a figura 48.

5.3.3 – Pesquisar Plano de Carreira por Faixa Salarial.
Essa opção possibilita filtrar as informações por intervalos salariais. Para iniciar a consulta basta inserir a
faixa inicial e a faixa final no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme a figura 47.
Em seguida serão listados os Plano de Carreira correspondentes ao intervalo de faixa salarial desejada.
Todos os dados necessários serão apresentados, tais como a tabela salarial, grupo ocupacional, classe,
nível, referencia e salário base, conforme a figura 48.
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5.4 – Consultar Quadro Funcional.
Nesta opção de consulta estará disponível o quadro funcional da entidade ao qual serão apresentados os
cargos e seus respectivos ocupantes. Para iniciar a consulta basta clicar em “Pessoal” e depois “Quadro
Funcional”, no Menu principal localizado na parte superior do portal, conforme figura 44.

5.4.1 Pesquisar Quadro Funcional por Descrição do Cargo.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com a descrição do cargo. Para iniciar a consulta
basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a figura a seguir.

Figura 49

Em seguida serão listadas as informações correspondentes ao cargo informado. Alguns dados serão
apresentados, tais como descrição do cargo, descrição do vinculo do cargo e Jornada hora, porém caso
seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo detalhamento
do quadro funcional, localizado no final do registro como ilustrado abaixo.

Figura 50

Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura a seguir.

Figura 51
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5.4.2 Pesquisar Quadro Funcional por Vinculo do Cargo.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com o vinculo do cargo. Para iniciar a consulta basta
Selecionar a opção desejada no campo “Selecione o Vinculo do Cargo” e clicar em pesquisar, conforme
figura 49.
Em seguida será listadas as informações correspondentes ao vinculo do cargo desejado. Alguns dados
serão apresentados, tais como descrição do cargo, descrição do vinculo do cargo e Jornada hora, porém
caso seja necessário mais detalhes, será preciso clicar no ícone da Lupa que é responsável pelo
detalhamento do quadro funcional, localizado no final do registro conforme figura 50.
Ao clicar na “ Lupa” as informações detalhadas serão apresentadas conforme figura 51.

5.5 – Consultar Servidores Ativos.
Nesta opção de consulta estarão disponíveis todos os servidores ativos da entidade ao qual serão
apresentadas todas as informações necessárias ao conhecimento público. Para iniciar a consulta basta
clicar em “Pessoal” e depois “Servidores Ativos”, no Menu principal localizado na parte superior do portal,
conforme figura 44.

5.5.1 Pesquisar Servidores Ativos por Nome.
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo nome do servidor. Para iniciar a consulta
basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, como mostra a figura a seguir.

Figura 52

Em seguida será listada a informação correspondente ao servidor informado. Todos os dados necessários
serão apresentados, tais como a matricula, nome, descrição do cargo, data de admissão, descrição do
vínculo do cargo e descrição do regime, conforme ilustrado abaixo.

Figura 53
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5.5.2 Pesquisar Servidores Ativos por Cargo.
Essa opção possibilita filtrar as informações diretamente pelo cargo do servidor. Para iniciar a consulta
basta inserir a informação no campo correspondente e clicar em pesquisar, conforme figura 52.
Em seguida serão listadas as informações correspondente ao cargo informado. Todos os dados necessários
serão apresentados, tais como a matricula, nome, descrição do cargo, data de admissão, descrição do
vínculo do cargo e descrição do regime, conforme figura 53

5.5.3 Pesquisar Servidores Ativos por Vinculo do Cargo.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com o vinculo do cargo . Para iniciar a consulta basta
Selecionar a opção desejada no campo “Selecione o Vinculo do Cargo” e clicar em pesquisar, conforme
figura 52.
Em seguida será listadas as informações correspondentes ao vinculo do cargo desejado, todos os dados
necessários serão apresentados, tais como a matricula, nome, descrição do cargo, data de admissão,
descrição do vínculo do cargo e descrição do regime, conforme figura 53.

5.5.4 Pesquisar Servidores Ativos por Regime.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com o regime do servidor. Para iniciar a consulta
basta Selecionar a opção desejada no campo “Selecione o Regime” e clicar em pesquisar, conforme figura
52.
Em seguida será listadas as informações correspondentes ao regime desejado. Todos os dados necessários
serão apresentados, tais como a matricula, nome, descrição do cargo, data de admissão, descrição do
vínculo do cargo e descrição do regime, conforme figura 53.

5.6 – Consultar Servidores Cedidos.
Nesta opção de consulta estarão disponíveis todos os servidores cedidos entre os órgãos da entidade. Para
iniciar a consulta basta clicar em “Pessoal” e depois “Servidores Cedidos”, no Menu principal localizado na
parte superior do portal, conforme figura 44.

5.6.1 Pesquisar Servidor Cedido por Órgão - Origem ou Órgão Destino.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com a origem ou o destino do servidor cedido. Para
iniciar a consulta basta Selecionar a opção desejada nos campos correspondentes e clicar em pesquisar,
como mostra a figura a seguir.
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Figura 54

Em seguida será listadas as informações correspondentes a opção desejada. Todos os dados necessários
serão apresentados, tais como a matricula, funcionário, cargo, tipo, órgão de origem e órgão de destino,
conforme ilustrado abaixo.

Figura 55

5.6.2 Pesquisar Servidor Cedido por Tipo.
Essa opção possibilita filtrar as informações de acordo com tipo ( Cedido de ou Cedido Para). Para iniciar a
consulta basta Selecionar a opção desejada nos campos “Tipo” e clicar em pesquisar, conforme figura 54.
Em seguida será listadas as informações correspondentes a opção desejada, todos os dados necessários
serão apresentados, tais como a matricula, funcionário, cargo, tipo, órgão de origem e órgão de destino ,
conforme figura 55.

6 – Consultar - DEMONSTRATIVOS
Nesta opção de consulta será possível visualizar todos os demonstrativos que forem disponibilizados, ou
seja, a publicação dos demonstrativos será efetivada de forma manual através do responsável da entidade.
Os demonstrativos estarão divididos em grupos e subgrupos podendo ser filtrados por Exercício e Período.
Abaixo serão informados os grupos e subgrupos que poderão estar disponíveis no portal.


Plano Plurianual
o

Anexo I - Memória de Cálculo da Receita

o

Anexo II - Metas e Ações Adm. por Programa

o

Anexo III - Ações por Unidades Executoras

o

Síntese das Funções Governamentais

o

Síntese das Sub-Funções por Funções

o

Síntese dos Programas Governamentais

o

Síntese das Macroações

o

Síntese das Unidades Executoras
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Leis de Diretrizes Orçamentárias
o

Prioridades e Metas

o

Prioridade e Metas - Objetivos

o

Memória de Cálculo da Receita

o

Metas Anuais

o

Metas Fiscais

o

Metas Fiscais Atuais Comparadas da Mestas Fiscais do Exercício Anterior

o

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

o

Evolução do Patrimônio

o

Riscos Fiscais e Providências

o

Renúncia Fiscal

o

Margem de Expansão das Despesas

o

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

o

Situação Financeira Regime Previdência Servidores

o

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

o

Demonstrativo XI - Metas e Ações Administrativas por programa

o

Demonstrativo XII - Metas e Ações Administrativas por Função

Lei Orçamentária Anual
o

Anexo I - Resumo Geral da Receita

o

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza

o

Anexo XII - Demonstrativo da Evolução da Receita nos Últimos 3 Anos

o

Anexo XII - Estimativa da Receita por Fonte de Recurso

o

Despesa Orçamentária por Poder

o

Despesa Orçamentária por Órgão

o

Despesa Orçamentária por Secretária

o

Despesa Orçamentária por Unidade

o

Resumo por Projeto-Atividade

o

Despesa por Programa

o

Despesa por Função

o

Despesa por Subfunção

o

Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

o

Anexo I - Resumo Geral da Despesa

o

Anexo II - Despesa por Unidade

o

Anexo VI - Programa por Unidade

o

Anexo VII - Programa Geral

o

Anexo VIII - Ordinário - Vinculado

o

Anexo VII - Atividades, Projetos e Operações de Créditos

o

Anexo IX - Despesa por Órgão

o

Anexo X - Despesa por Programa

o

Anexo XI - Despesa por Função

o

Orçamento Fiscal
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o

Orçamento Estatal

o

Seguridade Social

o

Quadro de Detalhamento da Despesa QDD

Prestação de Contas Mensal - Execução Orçamentária e Financeira
o

Demonstrativo de Receita

o

Listagem de Receita Arrecadada

o

Demonstrativo de Despesa

o

Listagem de Despesas Empenhadas

o

Listagem de Despesas Liquidadas

o

Listagem com Despesas Liquidadas de Pessoal

o

Listagem de Despesas Pagas com Identificação Bancária

o

Listagem com Despesas Pagas de Pessoal

o

Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

o

Listagem de Restos a Pagar não Processados

o

Listagem de Restos a Pagar Processados

o

Listagem de Restos a Pagar Pagos

o

Resumo Bancário

o

Extrato Bancário

o

Resumo Mensal

o

Razão Sintético

Prestação de Contas Anual – Balanço
o

Anexo I - Despesas e Receitas

o

Anexo II - Consolidação da Despesa

o

Anexo II - Despesa por Unidade

o

Anexo II - Resumo da Receita

o

Anexo VI - Programa por Unidade

o

Anexo VII - Programa Geral

o

Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

o

Anexo IX - Órgão e Funções

o

Anexo X - Orçada X Arrecadada

o

Anexo XI - Autorizada X Realizada

o

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas

o

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Despesas

o

Anexo XIII - Balanço Financeiro - Despesa

o

Anexo XIII - Balanço Financeiro - Receitas

o

Anexo XIV A - Balanço Patrimonial Ativo

o

Anexo XIV B - Balanço Patrimonial Passivo

o

Anexo XV - Variações Patrimoniais Ativas

o

Anexo XV - Variações Patrimoniais Passivas

o

Anexo XVI A - Demonstração da Divida Fundada Interna

o

Anexo XVI B - Demonstração da Divida Fundada Externa
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o

Anexo XVII - Demonstração da Divida Flutuante

o

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente

o

Capa do Balanço

o

Realização dos Projetos e Atividades

o

Relação do Passivo Permanente

o

Síntese de Acompanhamento Orçamentário

o

Relação Analítica do Ativo Realizável

o

Relação Analítica do Passivo Financeiro

o

Relação Analítica do Passivo Permanente

o

Relação Sintética do Ativo Realizável

o

Relação Sintética do Passivo Financeiro

o

Relação Sintética do Passivo Permanente

Contas Públicas - Lei Federal 9.755/98 do TCU
o

Tributos Arrecadados

o

Execução do Orçamento da Receita

o

Execução do Orçamento da Despesa

o

Balanços Orçamentários da Despesa

o

Balanços Orçamentários da Receita

o

Orçamentos Anuais (Despesa)

o

Orçamentos Anuais (Receita)

o

Demonstrativo de Receita

o

Demonstrativo de Despesa

o

Compras

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária
o

Anexo I - Balanço Orçamentário

o

Anexo II - Demonstr. Execução das Desp por Função/Subfunção

o

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida

o

Anexo V - Demonstrativo das Rec. e Desp. Previdenciárias do Regime Próp. dos Serv.
Públicos

o

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

o

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

o

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

o

Anexo X - Demonstrativo das Rec e Desp com Manut e Desenv do Ensino- MED

o

Anexo XI - Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital

o

Anexo XIII - Demonstração da Proj. Atuarial do Reg. Próprio de Prev. Soc. dos Servidores
Públicos

o

Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

o

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

o

Anexo XVII - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

o

Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execução
Orçamentaria
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Sentenças Judiciais

Relatório de Gestão Fiscal
o

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

o

Anexo II - Demonstrativo da Divida Consolidada

o

Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

o

Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Credito

o

Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa (Apenas para o último Quadrimestre)

o

Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar (Apenas para o último Quadrimestre)

o

Anexo VII - Demonstrativo dos Limites

Demonstrativo de Pessoal
o

Plano de Carreira

o

Quadro Funcional

o

Servidores Ativos

o

Servidores Cedidos

o

Servidores Temporários

Inspeções, Auditorias e Prestações de Contas
o

Relatório Mensal do Controle Interno

o

Notificação Mensal do TCM

o

Notificação Anual do TCM

Audiência Pública
o

Relatório da Audiência Pública

Após acessar o link “Demonstrativos” localizado no menu principal do portal (Figura 04) e escolher o Grupo,
Subgrupo e preencher os filtros do Exercício e Período, serão apresentadas as informações do
demonstrativo desejado, podendo assim fazer o download do arquivo através do ícone do disquete na
coluna download, conforme figura a seguir.

Figura 56

7 – Consultar - PUBLICAÇÕES
No link “ Publicações” localizado no menu principal do portal (Figura 04) ,será possível visualizar todas as
publicações de Ato de Pessoal, Aviso, concurso, decreto, despacho, edital, lei, portaria, projeto de lei e
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resoluções que forem disponibilizadas, ou seja, a publicação será efetivada de forma manual através do
responsável da entidade.Será possível filtrar por órgão, tipo , número, ano e ementa, podendo assim fazer o
download dos arquivos apresentados na pesquisa através do ícone do disquete na coluna

download,

conforme imagem a seguir.

Figura 57

8 – AJUDA
8.1 – Contato
Formulário disponível no portal para contato direto entre o cidadão e a entidade, será necessário apenas
preencher os campos obrigatórios (nome, e-mail e comentário) e em seguida clicar no botão enviar. Para
acessar o formulário basta clicar em “Contato” no Menu do canto superior direito do portal, conforme figuras
a abaixo.

Figura 58

Figura 59
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8.2 – Glossário
Dicionário com diversos termos específicos, como palavras técnicas, em outro idioma ou desconhecidas. É
uma lista apresentada em ordem alfabética, com o objetivo de explicar palavras que foram utilizadas no
portal. Para iniciar a consulta, basta clicar em “Ajuda” e depois “Glossário”, no Menu principal localizado na
parte superior do portal , conforme demonstra figura a seguir.

Figura 60

8.3- Mapa do site
É a representação gráfica da estrutura do portal, que mostra a distribuição do conteúdo por áreas e o
caminho mais simples a ser percorrido pelo usuário para se chegar a uma determinada informação. Para
acessar essa opção basta clicar em “Mapa do site” no Menu do canto superior direito do portal, conforme
figura 58.

8.4- Legislações
Espaço reservado com intuito de disponibilizar a população a relação das principais leis, com breve resumo
e o redirecionamento para o texto da Lei disponível no site do Planalto (http://www.planalto.gov.br ). Para
acessar essa opção basta clicar em “Legislações” no Menu do canto superior direito do portal, conforme
figura 58.

8.5- Manual de Navegação.
O manual tem como objetivo apresentar o portal de transparência pública, enquanto ferramenta de controle
social, visando transparecer todas as informações disponibilizadas com fácil acesso ao cidadão comum,
para visualizar o manual basta clicar em “Ajuda” e depois “Manual de Navegação”, no Menu principal
localizado na parte superior do portal , conforme figura 60.
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Considerações Finais.
O presente manual de navegação foi elaborado de maneira sucinta, esclarecendo todas as funcionalidades
do portal para facilitar o acesso à informação ao cidadão, visando difundir o controle social. Recomenda-se
a observância da lei complementar 101/2000 e 131/2009 para ampliar o conhecimento quanto aos deveres
dos órgãos públicos perante a comunidade.
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