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A opção “Projeto” surge sempre há um projeto de Lei apresentado à Câmara dos Vereadores pendente de votação, podendo esse estar no PPA,
LDO e/ou LOA.
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1. APRESENTAÇÃO

Em atendimento à Lei Complementar Federal nº 131/2009, conhecida como Lei da Transparência, a
Prefeitura do Recife apresentou à população o seu Portal da Transparência, em abril de 2013, para tornar
mais límpida as ações do Governo Municipal.
O Portal da Transparência é um importante instrumento de controle social das ações governamentais. No
município de Recife, é alimentado e gerenciado pela Controladoria Geral do Município (CGM), com o
apoio técnico da Empresa Municipal de Informática (Emprel). Trata-se de uma ferramenta que funciona
como um canal de comunicação com o cidadão, visto que viabiliza uma maior fiscalização e participação
popular, ao disponibilizar informações sobre as execuções orçamentária e financeira municipais, e ao
permitir o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, além de diversos documentos que
transcendem apenas a obrigação legal de divulgação.
Através do Portal da Transparência, a sociedade pode monitorar a atuação da administração pública e,
caso necessite, de informações que não estejam previamente divulgadas nesse canal, deve solicitá-las.
Assim, para facilitar a busca dos dados disponíveis, bem como a solicitação de informações específicas da
administração, a Controladoria elaborou o presente Manual, que facilita o acesso às diversas ramificações
disponíveis no sítio.
Sejam bem-vindos e aproveitem o Portal mais transparente do Norte/Nordeste e um dos mais
transparentes do Brasil.

1.1. Formas de acesso ao Portal da Transparência do Recife
O Portal da Transparência pode ser acessado de duas formas:

http://transparencia.recife.pe.gov.br/

(Link direto do portal)
http://www2.recife.pe.gov.br/

(Sítio virtual da Prefeitura do Recife)
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2. ESTUDO DA BARRA PRINCIPAL DE MENUS DA PÁGINA INICIAL DO PORTAL

2.1. Início
O usuário identifica que está na página inicial do Portal da Transparência quando verifica que o menu
"INÍCIO" está acionado. Essa tela inicial apresenta os itens essenciais para a navegação no Portal: barra
principal de menus e botões de acesso rápido.
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2.2. Institucional
Ao clicar no menu “INSTITUCIONAL”, o usuário terá acesso a uma relação de entes municipais, a qual
permite uma breve descrição sobre o ente selecionado e o responsável pela pasta, além do endereço,
telefone para contato e organograma institucional até o nível de Direção e Assessoramento Superior
(CDA5).

2.3. Consultas
Ao posicionar o cursor do mouse sobre o menu "CONSULTAS", o usuário encontra um submenu, cujo
conteúdo é igual ao dos BOTÕES DE NAVEGAÇÃO da página inicial. A navegabilidade relacionada a
esses botões será explicada no item 3 deste Manual.
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2.4. Consultas Livres
Através do menu "CONSULTAS LIVRES", é oferecida ao usuário a possibilidade de realizar consultas
cruzadas para comparar os dados que quiser sobre as Receitas arrecadadas e Despesas realizadas pelos
órgãos da administração direta e indireta do município. Para tanto, basta seguir as instruções
apresentadas no corpo da página web do referido menu.

2.5. LAI - Acesso à Informação

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o menu "LAI - ACESSO À INFORMAÇÃO", surge para o usuário
um submenu com os seguintes títulos:
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- Apresentação - LAI: em breves linhas, apresenta a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso
à Informação;
- Perguntas Frequantes - LAI: traz as perguntas mais recorrentes no que diz respeito à Lei de Acesso à
Informação;
- Consulta à Lei - LAI: disponibiliza os links diretos para a legislação federal e municipal referente ao
acesso à informação;
- Pedido de Informação: oferece ao usuário a possibilidade de realizar um pedido de informação, a
partir do devido preenchimento do formulário que consta no corpo da página web do referido submenu;
- Acompanhe seu Pedido: possibilita ao usuário que acompanhe o processamento de seu pedido, de
posse do número de protocolo gerado após o preenchimento do formulário, constante do submenu
"Pedido de Informação";
- Recurso: direciona o requerente à interposição do recurso. Para tanto, o mesmo deverá portar o número
do protocolo e a senha enviada automaticamente para o e-mail cadastrado no instante da solicitação do
pedido de acesso à informação.
- Endereços e Responsáveis: enumera todos os entes da adminisatração pública municipal direta e
indireta, com seus respectivos contatos (endereço e telefone) e suas autoridades administrativa,
classificadora e de monitoramento, em conformidade com a LAI;
- Local de Atendimento: faz o registro do local para atendimento presencial a questões referentes à LAI.
- CGAI – Comitê Gestor: expõe a atribuição geral e composição do Comitê Gestor de Acesso à
Informação. Além de disponibilizar, no campo “Documentos”, a consulta das publicações realizadas por
esse comitê.
- Relatórios Estatísticos: traz um panorama geral através de gráficos sobre os dados de acesso ao
Portal da Transparência e o perfil dos requerentes que protocolam no sistema os pedidos de acesso à
informação.
2.5.1. Pedido de Informação
O submenu "Pedido de Informação" é a ferramenta que amplia o acesso à informação, de maneira a
ultrapassar a barreira virtual do próprio Portal da Transparência, uma vez que permite ao cidadão solicitar
informações relativas a qualquer órgão ou entidade municipal não constantes no sítio. É importante
ressaltar que o prazo de atendimento a essas demandas pela administação pública é de até 20 (vinte)
dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa do ente.
Passo a passo para solicitação de um pedido de informação:
A - Preencher o formulário com os dados pessoais, principalmente os assinalados por asterisco (*);
Obs: Apesar de não estar assinalado com asterisco, é importante que o cidadão informe um e-mail de
contato. Isso possibilitará receber o número do protocolo de seu pedido, bem como a senha que permite a
interposição de recurso, caso entenda necessário.
B - Na caixa SECRETARIA/ORGÃO, clicar na ponta de seta para escolher o órgão para o qual você
deseja encaminhar o pedido (Exemplos: Um pedido sobre matrícula escolar na rede municipal deve ser
encaminhado para Secretaria de Educação. Já um pedido sobre a limpeza urbana deve ser encaminhado
à Empresa Municipal de Limpeza Urbana - EMLURB);
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C - Na caixa ASSUNTO, clicar na ponta de seta e escolher o assunto;
D - Passar para a caixa DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO, na qual se deve escrever o pedido de forma
objetiva, usando até 260 (duzentos e sessenta) caracteres
Obs: Pode-se ainda anexar um arquivo com o detalhamento do pedido, caso a descrição exceda a
quantidade de caracteres permitida ou caso queira anexar imagens ou até pedidos já detalhados. Os
formatos dos arquivos devem ser obrigatoriamente em PDF.
E - Enviar o pedido. Após esse comando, o sistema enviará o número do protocolo para o e-mail do
usuário e, ao mesmo tempo, notificará o órgão responsável pela informação e a Controladoria Geral do
Município, que analisa o pedido e monitora o prazo de resposta. Todas as movimentações, bem como a
resposta ao pedido, serão encaminhadas ao usuário, através de notificação por e-mail.

2.6. Perguntas Frequentes
No menu "PERGUNTAS FREQUENTES", são disponibilizados os questionamentos mais recorrentes dos
usuários acerca dos principais temas do Portal da Transparência.
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2.7. Glossário
O menu "GLOSSÁRIO" apresenta o significado dos termos utilizados no Portal, divididos por classe de
assuntos: Finanças Públicas, Despesas e Receitas.

2.8. Sobre o Portal
Ao posicionar o cursor do mouse sobre menu "SOBRE O PORTAL", o usuário se depara com um
submenu que traz os títulos a seguir:
- Apresentação: em breves linhas, apresenta o Portal da Transparência do Recife;
- Atualização de Dados: detalha os órgãos responsáveis pelas informações do Portal, a periodicidade de
atualização e o sistema de onde são extraídas as informações;
- Legislação: elenca os links referentes às normas que, de alguma forma, têm relação com o Portal;
- Manual de Navegação: disponibiliza o presente Manual para download.
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2.9. Fale Conosco
Através do menu "FALE CONOSCO", o usuário pode encaminhar dúvidas, denúncias, reclamações,
sugestões e elogios sobre a atuação dos órgãos e entidades da administração pública municipal.
Passo a passo para manifestação do usuário:
A - Clicar sobre o botão de interesse (Exemplo: Quem deseja fazer uma denúncia, deve clicar no botão
“Denúncia”);
B - Definir se deseja identificar-se ou não;
Atenção: A identificação não é obrigatória, mas, para que o usuário receba retorno, é necessária!
C - No campo "Mensagem", preencher, de forma breve, o conteúdo da manifestação, respeitando o limite
de 260 (duzentos e sessenta) caracteres;
D - Digitar os caracteres de segurança;
E - Clicar no botão azul "ENVIAR" (As denúncias, dúvidas, reclamações, sugestões e elogios, serão
enviados para a Ouvidoria Geral, responsável pelos encaminhamentos).
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2.10. O que você procura
Abaixo da barra de menus, está localizado o campo "O QUE VOCÊ PROCURA?", ferramenta que
possibilita ao usuário, a partir da digitação de uma palavra, a disponibilização do link da página do Portal
que contenha o conteúdo pesquisado.
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3. ESTUDO DOS BOTÕES DE NAVEGAÇÃO DA PÁGINA INICIAL DO PORTAL

Os BOTÕES DE NAVEGAÇÃO estão dispostos no centro da página inicial do Portal da Transparência e
se destinam a facilitar a consulta daquele usuário que já busca um tema definido.É importante lembrar que
o conteúdo desses botões é igual ao conteúdo do menu "CONSULTAS", como foi dito anteriormente no
item 2.3 deste Manual.

3.1. Receitas
O botão de navegação referente a "RECEITAS" trata da arrecadação municipal e apresenta quatro
módulos:
I - Receita Total;
II - Receita Detalhada;
III - Consultas Livres;
IV - Dados Abertos;
V - Receita Líquida Real.

Módulo I: Receita Total
No módulo RECEITA TOTAL, o usuário tem acesso à totalidade das entradas de recursos financeiros
arrecadados pelo município, a partir dos filtros “Ano”, “Mês Inicial” e “Mês Final”. É possível realizar
pesquisa de receitas de um ano inteiro ou de apenas alguns meses de um mesmo ano.
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Passo a passo para a consulta:
A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano dos dados que se pretende obter;
B - No campo "MÊS INICIAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco inicial da pesquisa. A
“PREVISÃO ANUAL” apresentará valores sempre que o mês de “janeiro” estiver selecionado neste item;
C - No campo "MÊS FINAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco final da pesquisa;
D - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da pesquisa.
Atenção! O resultado aparecerá em forma de item. Para expandir qualquer item, basta clicar no símbolo
+ que fica do lado esquerdo.

RESULTADO DA PESQUISA

Módulo II: Receita Detalhada
No módulo RECEITA DETALHADA, é possível consultar o que foi arrecadado no município por órgão ou
unidade. O usuário pode pesquisar, usando filtros: por ano, meses de um mesmo ano, e por órgão e
unidade gestora.
Passo a passo para a consulta:
A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano dos dados que se pretende obter;
B - No campo "MÊS INICIAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco inicial da pesquisa;
C - No campo "MÊS FINAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco final da pesquisa;
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D - No campo “ÓRGÃO”, clicar na ponta de seta para definir o órgão objeto da pesquisa;
E - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da pesquisa.

Módulo III:Consultas Livres
Em CONSULTAS LIVRES, o usuário pode criar formas de pesquisar a receita através de filtros por ele
estabelecidos. É uma maneira de refinar e personalizar a pesquisa. As instruções para a realização da
pesquisa são autoexplicativas e constam do corpo da página web do referido módulo.
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Módulo IV: Dados Abertos
Ao clicar no módulo DADOS ABERTOS, o usuário é direcionado para seção de receitas do Portal de
Dados Abertos da Prefeitura da Cidade do Recife, desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática EMPREL. Esse portal tem o objetivo de disponibilizar de forma pública e fácil o acesso e a busca de dados
governamentais, gerados por secretarias e órgãos da gestão municipal.
A publicação dos dados em formato aberto permite que qualquer usuário desenvolva aplicações ou
visualizações. Trata-se de uma inovação que contribui para o aumento efetivo da participação da
sociedade junto ao governo municipal.
No Portal de Dados Abertos, basta localizar a receita de interesse; clicar na caixa azul "EXPLORAR" e
aguardar o resultado da pesquisa.

Módulo V: Receita Líquida Real
No módulo RECEITA LÍQUIDA REAL, o usuário terá acesso ao acompanhamento bimestral da RLR que é
a receita realizada nos doze últimos meses em relação ao mês de apuração, excluídas as receitas
provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital.
Para ter acesso aos dados basta clicar no ano desejado e posteriormente no relatório relativo ao bimestre
que deseja consultar.
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3.2. Despesas
O botão de navegação referente a "DESPESAS" trata dos gastos realizados pelo governo municipal com
serviços, obras e compras, com a finalidade de atender as necessidades coletivas da população e
apresenta seis módulos:
I - Despesa Total;
II - Despesa Detalhada por Órgão/Unidade;
III - Despesa Detalhada por Credor/Empenho;
IV - Despesa Funcional Programática;
V - Consultas Livres;
VI - Dados Abertos.
Módulo I: Despesa Total
No módulo DESPESA TOTAL, o usuário tem acesso ao total de gastos do município através dos filtros
“Ano”, “Mês Inicial” e “Mês Final”, “Fonte de Recursos” e “Modalidades de Aplicação”. É possível
realizar pesquisas simples como, por exemplo, a despesa total do exercício/ano, como também, pesquisas
refinadas por fonte de recursos e por modalidade de aplicação por ano e por mês.
Passo a passo para a consulta:
A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano dos dados que se pretende obter;
B - No campo "MÊS INICIAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco inicial da pesquisa;
C - No campo "MÊS FINAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco final da pesquisa;
D - No campo “FONTE DE RECURSOS”, clicar na ponta de seta para definir a fonte objeto da pesquisa;
E - Se desejar, no campo "MODALIDADE DE APLICAÇÃO", clicar na pronta de seta para definir a
modalidade objeto da pesquisa;
F - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da pesquisa.
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RESULTADO DA PESQUISA

Módulo II: Despesa Detalhada por Órgão/Unidade
No módulo DESPESA DETALHADA POR ÓRGÃO/UNIDADE, o usuário pode pesquisar a despesa de
modo detalhado: por órgão, unidade, fonte de recursos e modalidade de aplicação.
Passo a passo para a consulta:
A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano dos dados que se pretende obter;
B - No campo "MÊS INICIAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco inicial da pesquisa;
C - No campo "MÊS FINAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco final da pesquisa;
D - No campo “ÓRGÃO”, clicar na ponta de seta para definir o órgão objeto da pesquisa;
E - Repetir o procedimento para os campos "UNIDADE", "FONTE DE RECURSOS", "MODALIDADE DE
APLICAÇÃO" para selecioná-los;
F - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da pesquisa.
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Módulo III: Despesa Detalhada por Credor/Empenho
No módulo DESPESA DETALHADA POR CREDOR/EMPENHO, o usuário tem acesso detalhado ao que
foi gasto por fornecedor e por modalidade de empenho. É útil quando se pretende conhecer todas as
despesas detalhadas por credor, e se conhece o nome ou CPF/CNPJ deste, ou número do empenho, ou
somente o nome do órgão que executou a despesa.

Passo a passo para a consulta:
A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano dos dados que se pretende obter;
B - No campo "MÊS INICIAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco inicial da pesquisa;
C - No campo "MÊS FINAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco final da pesquisa;
D - Localizar o campo, cujo dado é conhecido, podendo ser: "NOME DO CREDOR", "CPF/CNPJ DO
CREDOR"ou "NÚMERO DO EMPENHO";
E - Preencher o campo com o dado conhecido;
F - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da pesquisa.
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Módulo IV: Despesa Funcional/Programática
No módulo DESPESA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA, o usuário tem acesso às atividades e aos
programas nos quais o Município está investindo. É possível pesquisar, a partir do conhecimento ou da
curiosidade, sobre determinada "Função" ou "Programa", num intervalo de tempo desejado.
Passo a passo para a consulta:
A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano dos dados que se pretende obter;
B - No campo "MÊS INICIAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco inicial da pesquisa;
C - No campo "MÊS FINAL", clicar na ponta de seta para selecionar o marco final da pesquisa;
D - Preencher o campo "FUNÇÃO" ou "PROGRAMA", clicando na ponta de seta do campo
correspondente e selecionando a opção desejada;
E - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da pesquisa.

Módulo V: Consultas Livres
Em CONSULTAS LIVRES, o usuário pode criar formas de pesquisar a receita através de filtros por ele
estabelecidos. É uma maneira de refinar e personalizar a pesquisa. As instruções para a realização da
pesquisa são autoexplicativas e constam do corpo da página web do referido módulo.
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O usuário deve aplicar as referidas orientações no formulário que está localizado abaixo da caixa de
instruções, para delimitar sua consulta.

Módulo VI: Dados Abertos
Ao clicar no módulo DADOS ABERTOS, o usuário é direcionado para seção de despesas orçamentárias
do Portal de Dados Abertos da Prefeitura da Cidade do Recife, desenvolvido pela Empresa Municipal de
Informática - EMPREL. Esse portal tem o objetivo de disponibilizar de forma pública e fácil o acesso e a
busca de dados governamentais, gerados por secretarias e órgãos da gestão municipal.
A publicação dos dados em formato aberto permite que qualquer usuário desenvolva aplicações ou
visualizações. Trata-se de uma inovação que contribui para o aumento efetivo da participação da
sociedade junto ao governo municipal.
No Portal de Dados Abertos, basta localizar a despesa de interesse; clicar na caixa azul "EXPLORAR" e
aguardar o resultado da pesquisa.
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3.3. Convênios
O botão de navegação "CONVÊNIOS" disponibiliza informações gerais sobre os convênios firmados pelos
órgãos e entidades da administração pública municipal.
Passo a passo para conhecer os convênios celebrados pelos órgãos da municipalidade:
A - Clicar sobre o nome do órgão na lista que é exibida;
B - O sistema do Portal vai apresentar uma relação com os anos em que o órgão, selecionado no passo
anterior, celebrou convênio. Assim, basta clicar sobre o ano desejado;
C - O sistema do Portal vai exibir o Extrato Resumido de Convênios, emitido pela Secretaria de Finanças.

3.4. Licitações e Contratos
O botão de navegação "LICITAÇÕES E CONTRATOS" disponibiliza informações gerais sobre o tema em
referência e apresenta três módulos:
I – Licitações – Portal de Compras
II – Contratos – Portal de Compras
III – Contratos na Íntegra
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Módulo I: Licitações - Portal de Compras
No módulo LICITAÇÕES - PORTAL DE COMPRAS, o usuário pode dispor de informações sobre os
procedimentos licitatórios das compras de produtos e dos serviços contratados pelo Município.
Passo a passo para a consulta:
A - Clicar na expressão "Licitações - Portal de Compras";

B - Clicar no link para direcionamento do usuário ao Portal de Compras da Prefeitura do Recife;

C - Utilizar o Portal de Compras para as múltiplas possiblidades de consultas: fornecedores, atas de
registros de preços, processos de dispensas e inexigibilidades, comissões e avisos. Além disso, existe a
possibilidade de realizar a inscrição de novos fornecedores e de consultar as legislações pertinentes ao
assunto compras públicas.
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D - Clicar, por exemplo, no menu superior ou nos botoões de acesso rápido. A forma de utilização é
semelhante a do Portal de Transparência.

Módulo II: Contratos – Portal de Compras
No módulo CONTRATOS – PORTAL DE COMPRAS, o usuário pode acessar os contratos firmados entre
o Município e fornecedores. São disponibilizadas pesquisas por: número do contrato, origem, razão
social, situação e órgão que celebrou o contrato.
Passo a passo para verificar se determinada empresa é fornecedora da Prefeitura do Recife:
A - Clicar na expressão "Contratos – Portal de Compras";

B - O usuário será direcionado ao detalhamento de contratos do Portal de Compras da Prefeitura do
Recife;
C –Uma forma, dentre outras disponibilizadas, seria selecionar no campo "RAZÃO SOCIAL/NOME" uma
das opções (“iniciadas por” ou “Contendo”) a depender da preferência de busca, e inserir o nome ou razão
social da empresa a ser pesquisada;
D - Clicar em "PESQUISAR" e aguardar o resultado da pesquisa.
,
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Módulo III: Contratos na íntegra
No módulo CONTRATOS NA ÍNTEGRA, o usuário poderá consultar todos os contratos vigentes da
administração pública municipal de uma forma mais ágil e simples.
Passo a passo para conhecer os contratos na íntegra celebrados pelos órgãos do município:
A - Clicar sobre o nome órgão na lista que é exibida;
B - O sistema do Portal vai apresentar uma relação de todos os contratos vigentes celebrados pelo órgão,
selecionado. Assim, basta clicar sobre o contrato desejado;
C - O sistema do Portal vai exibir um documento em PDF com as diposições relativas ao instrumento
contratual.

3.5. Servidores
O botão de navegação "SERVIDORES" traz informações sobre a remuneração, o cargo dos servidores e
funções exercidas, a partir dos filtros que delimitam o tempo, o servidor ou funcionário, a categoria em que
está inserido ou cargo que ocupa. Apenas o “Ano” e “Mês” são obrigatórios.
Passo a passo para consulta de remuneração de determinado servidor:
A - No campo "ANO", clicar na ponta de seta para selecionar o ano do dado que se pretende obter;
B - No campo "MÊS", clicar na ponta de seta para selecionar o mês do dado que se pretende obter;
C - No campo "NOME", por exemplo,inserir o nome do servidor, cuja remuneração se pretende verificar;
D - Clicar na caixa azul "ENVIAR" e aguardar o resultado da consulta.
Atenção: No tocante à remuneração, o sistema está alimentado com dados a partir de março de
2013. Assim, consultas de dados referentes à remuneração de qualquer servidor, em período anterior
a 03/2013, devem ser feitas através de "Pedido de Informação".
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Fazendo a seleção do período conforme mencionado anteriormente ainda é possível pesquisar por
cargos, órgão de lotação, CPF, matrícula e categoria.
Há também a possibilidadede obter toda a relação de servidores em planilha editável por período
informado, ou seja, apenas fornecendo o ano e o mês a ser consultado.
Passo a passo para extração:
A – Selecionar em “Ano” e “Mês” o período desejado e clicar em “Enviar”;
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B – Surgirá na parte inferior da tela o resultado da consulta e no lado direito acima do resultado o botão
“SALVAR EM PLANILHA”;
C – Ao clicar no botão mencionado o sistema gerará uma planilha detalhada com as informações do
período solicitado.

3.6. Demonstrativos Contábeis
O botão de navegação "DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS" permite o acesso à discriminação do saldo
das contas de receita e despesa orçamentárias; ao saldo financeiro do exercício do Município; ao saldo
patrimonial; ao orçamento previsto por órgão do Município e o nível de liquidação; ao orçamento previsto
por ações programadas todos consolidados por ano.
Passo a passo para conhecer Balanços, Balancetes e Demosntrativos:
A - Clicar sobre um desses títulos ("Balanço Orçamentário Consolidado", "Balanço Financeiro
Consolidado" , “Balanço Patrimonial Consolidado”, “Demonstração das Variações Patrimoniais”,
“Demonstrativo da Execução dos Órgãos por Programa” ou "Demonstrativo da Execução das Ações por
Programa");
B - Assim que o sistema disponibilizar a lista de anos, selecionar o período desejado e aguardar a exibição
do relatório;
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3.7. Planejamento Orçamentário
O botão de navegação "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO" confere ao usuário a possibilidade de
acessar os documentos que estabelecem o orçamento público que compreende a elaboração e execução
de três leis – o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA) – que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas
municipais. São disponibilizados três módulos e um adicional sobre o “Detalhameto da Despesa por
Elemento – DDE”:
I - Plano Plurianual - PPA;
II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
III - Lei Orçamentária Anual - LOA;
IV - Detalhameto da Despesa por Elemento - DDE.

Módulo I: Plano Plurianual - PPA
No módulo PLANO PLURIANUAL - PPA, o usuário tem acesso a planos, revisões e projeto de lei
referentes ao tema. O PPA estabele diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um
período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços
para a população.
Para ter acessos aos conteúdos desse módulo, o usuário deve proceder da seguinte forma:
A - Clicar sobre “Plano Plurianual – PPA”;
B - Selecionar a subdivisão (Planos ou Revisões) desejada;
C - O sistema vai gerar os arquivos referentes à opção selecionada no passo anterior;
D - Clicar sobre o arquivo desejado e aguardar o resultado da consulta.
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Há uma pasta temporária que poderá surgir em quaisquer das Leis, denominada “Projeto”, que será
exibida sempre que houver algum projeto de Lei ainda em trâmite na Câmara. Após a votação definitiva, a
pasta será suprimida e o arquivo definitivo será incluído na Lei.

Módulo II: Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
No módulo LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, o usuário tem acesso a uma lista com a lei de
diretrizes orçamentárias de vários anos. A LDO estabele as prioridades e metas da administração
municipal para o prazo de um exercício.
Para ter acesso aos conteúdos desse módulo, o usuário deve proceder da seguinte forma:
A - Clicar sobre “Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO”;
B - Selecionar o ano de interesse e aguardar o resultado da consulta.
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Módulo III: Lei Orçamentária Anual - LOA
No módulo LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, o usuário tem acesso a uma lista com a Lei
Orçamentária Anual de vários anos. A LOA estabele as despesas e receitas aprovadas pelo Município
para o prazo de um exercício. A LOA está dividida em dois volumes que são complementares: a própria
LOA e o ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA
Para ter acesso aos conteúdos desse módulo, o usuário deve proceder da seguinte forma:
A - Clicar sobre “Lei Orçamentária Anual - LOA” e depois sobre “Lei”;
B - Selecionar o ano de interesse e documento a ser acessado (LOA ou OCA);
C - Aguardar o resultado da consulta.

Módulo IV: Detalhamento de Despesa por Elemento – DDE
No módulo DETALHAMENTO DE DESPESA POR ELEMENTO – DDE, o usuário tem acesso à
visualização de despesas por subelemento.
Para ter acesso aos conteúdos desse módulo, o usuário deve proceder da seguinte forma:
A - Clicar sobre “Detalhamento de Despesa por Elemento – DDE”;
B - Selecionar o ano de interesse e aguardar o resultado da consulta.
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3.8. Dados da Gestão
O botão de navegação "DADOS DA GESTÃO" permite ao usuário o acesso às informações gerais sobre a
gestão: diárias e passagens concedidas aos servidores, audiências públicas, dívidas com terceiros,
dívidas de longo prazo, percentual constitucional dos gastos com educação e saúde, créditos líquidos e
certos, valores repassados pela União. São disponibilizados oito módulos de consulta:
I – Diárias e Passagens;
II – Operações de Crédito;
III –Audiências Públicas;
IV – Precatórios;
V – Dívida Fundada;
IV – Vinculações Constitucionais;
VII – Dívida Ativa;
VIII – Transferências Recebidas da União.

Para ter acessos ao conteúdo desse módulo, o usuário deve proceder da seguinte forma:
A - Clicar sobre módulo de interesse;
B - Selecionar o ano e/ou alguma pasta específica que venha a surgir;
C - Clicar no documento desejado e aguardar o resultado da consulta.
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3.9. Demonstrativos Fiscais
O botão de navegação "DEMONSTRATIVOS FISCAIS" permite ao usuário o acesso a quatro módulos:
I - Lei de Responsabilidade Fiscal - Relatórios:
a) Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Administração Direta, Indireta, Fundações e
Autarquias);
b) Relatório de Gestão Fiscal;
II - Prestações de Contas do Prefeito;
III – Prestação de Contas: Administração Direta e Indireta;
IV - Pareceres/ Decisões/ Deliberações do TCE.

Para ter acessos aos conteúdos de qualquer um desses módulos, o usuário deve proceder da
seguinte forma:
A - Clicar sobre módulo de interesse;
B - Selecionar o subelemento de interesse e mais alguma pasta específica (caso exista);
C –Clicar no documento desejado e aguardar o resultado da consulta.
Exemplo 1:
Para conhecer “Balanço Orçamentário - Despesa”, basta clicar no módulo “Lei de Responsabilidade
Fiscal-Relatórios”; em seguida, clicar no subelemento “Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Administração Direta, Indireta, Fundações e Autarquias)”; selecionar a pasta “Balanço Orçamentário –
Despesa”; e, por fim, clicar no período de interesse, o documento do bimestre e aguardar a exibição do
resultado da consulta (arquivo em PDF).
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Exemplo 2:
Para conhecer uma decisão do TCE, basta clicar em "Pareceres/ Decisões/ Deliberações do TCE", em
seguida, selecionar o exercício que deseja consultar e, por fim, escolher o documento de interesse e
aguardar a exibição do resultado da consulta (arquivo em PDF).

3.10. Controle Social
No botão “CONTROLE SOCIAL”, o usuário terá acesso a todos os Conselhos do município. Nesse módulo
há informação sobre os dados gerais dos conselhos como endereço, telefone de contato, locais e horários
das reuniões, assim como a relação de conselheiros, atas de reuniões, atribuições e legislações
pertinentes de cada entidade.
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Para ter acesso aos conteúdos de qualquer um desses módulos, o usuário deve proceder da
seguinte forma:
A - Clicar sobre “Conselhos Municipais”;
B - Selecionar o Conselho desejado;
C – Clicar em uma das duas pastas que surge e buscar a informação requerida.
Exemplo:
Para ter acesso ao extrato de dados do “Conselho de Alimentação Escolar - CAE”, basta clicar no módulo
“Conselhos Municipais”; em seguida, clicar no Conselho em questão; selecionar a pasta “Informações
Básicas”; e, por fim, clicar no documento “Dados Consolidados”. As informações mais pertinentes das
entidades foram compiladas nesse arquivo com o intuito de facilitar o acesso aos dados basilares de cada
Conselho.

3.11. Pedidos Recorrentes
No botão PEDIDOS RECORRENTES, serão exibidos aqueles pedidos de acesso à informação que são
realizados com maior frequência e acabam se tornando uma dúvida recorrente entre os usuários. Dessa
forma, através de um formulário estático é possível ter acesso rápido aos questionamentos mais comuns
realizados aos diversos entes do município.
Para ter acesso aos conteúdos do módulo, o usuário deve proceder da seguinte forma:
A - Clicar sobre PEDIDOS RECORRENTES;
B - Selecionar a Secretaria de interesse e o pedido específico;
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3.12. + Transparência
No botão "+ TRANSPARÊNCIA", estarão disponíveis todas as informações que excedem a
obrigatoriedade da Lei. Esse botão foi criado para dar ainda mais transparência às informações que
dispomos. Assim, os mais variados assuntos estarão visíveis nessa seção. São disponibilizados seis
módulos de consulta:
I - Patrimônio;
II – Reciprev;
III - Notificação de Remoção de Veículos Abandonados (Lei 17.936/2013);
IV - Notificação da Autuação por Infração de Trânsito;
V - Notificação da Penalidade por Infração de Trânsito;
VI - Imóveis Interditados Administrativamente | Risco de desabamento | Isenção de IPTU e TLP;
VII - PMRS-Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos.

Para ter acesso aos conteúdos do módulo, o usuário deve proceder da seguinte forma:
A - Clicar sobre + TRANSPARÊNCIA;
B - Selecionar a subpasta desejada;
C – Clicar no documento em PDF para visualizá-lo
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste Manual de Navegação do Portal da Transparência é expor e exemplificar as principais
ferramentas de consultas do site, para conferir uma maior usabilidade. Em caso de conflito entre as
informações do Manual e do Portal, ou em caso de necessidade de informações que não constem no
Portal, o usuário pode ingressar com "Pedido de informação" ou entrar em contato com a Controladoria
Geral do Município, pelo telefone (81) 3355.9001.

