MANUAL PRÁTICO DO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

VERSÃO NOVEMBRO/2015

APRESENTAÇÃO

O Manual Prático do Portal da Transparência foi criado para possibilitar a população e
interessados o acesso a informação, conforme disposto na Lei n° 12.527/2011. A Lei de Acesso
a Informação tem por objetivo principal a garantia dos direitos fundamentais de acesso a
informação, de acordo com a Constituição Federal de 1988, que prevê que todos tem o direito
de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral. Porém
vale destacar que existem exceções para que seja garantida a segurança da sociedade e do
Estado.
Para isso consideram-se os princípios básicos da administração pública e as seguintes
diretrizes:
 Publicidade como princípio geral;
 Sigilo como exceção;
 Divulgar informações de interesse público, independentemente de solicitações;
 Utilizar meios de comunicação com uso da tecnologia da informação;
 Estimular o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
 Desenvolver o controle social da administração pública.

Neste manual o usuário saberá como buscar informações que possibilitem o controle social e o
correto uso da ferramenta, facilitando na obtenção de resultados mais precisos e nas buscas no
portal.
O manual está organizado da seguinte forma:
I.
II.

Instituição (Órgão da Administração direta, indireta, fundos etc);
Lei da Transparência (Lei Federal e Lei Municipal);

III.

Consultas de Receitas e Despesas Orçamentárias;

IV.

Consultas de Receitas e Despesas Extraorçamentárias;

V.
VI.
VII.

Demonstrações Contábeis;
Outros Portais Governamentais;
Outros links.
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Instituição
Ao acessar o portal da transparência, na parte superior, é apresentado o nome do
Município consultado, e logo abaixo encontra-se um quadro que possui todos os órgãos
da administração (direta, indireta, fundos, etc...). O usuário deve certificar-se que o
órgão selecionado é o desejado para a consulta dos dados. Porém, caso o mesmo queira
consultar dados de outro órgão deve clicar na “seta” indicada na Imagem 1 para
selecionar outro órgão, conforme segue:

Imagem 1

Nome do Município/UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Menu

Na parte superior esquerda (imagem 2), está disponível o Menu do portal da
transparência que está dividido em:
 Procurar – Possibilita a realização de buscas por “palavra-chave” na página;
 Legislação – Disponibiliza as Leis voltadas a transparência pública e demais leis
voltadas as finanças públicas;
 Consultas Online – Está dividido entre receitas e despesas, possibilitando ao
usuário realizar uma consulta mais precisa das receitas e despesas orçamentárias
e extraorçamentárias;
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 Demonstrativos

–

Está

dividido

entre

planejamento

orçamentário

e

demonstrativos contábeis, possibilitando ao usuário o acesso as peças de
planejamento (PPA, LDO e LOA), e acesso aos balancetes mensais, balanços
anuais, RREO, RGF e demais demonstrações que o ente possa disponibilizar.
Além disso, poderá apresentar outras opções tais como: Folha de Pagamento,
Controle Interno, etc...;
 Links – Acesso direto a outros portais governamentais e acesso a páginas de
consultas de repasses por parte do Governo Federal.
Imagem 2
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Legislação

O Menu legislação (imagem 3) possui um submenu denominado Leis, que permite ao
usuário o acesso a:
 Lei Complementar 131/2009 – Lei da Transparência Pública;
 Lei m° 12527/2011 – Lei de Acesso a Informação;
 Lei municipal de Acesso a Informação e;
 Outras Leis (outras leis voltadas a finanças públicas).
Imagem 3

Consultas Online

O Menu Consultas Online está dividido nos submenu’s receitas e despesas, conforme
imagem 4:

Imagem 4
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Submenu Receitas

O submenu receitas está dividido em 03 (três) opções, conforme imagem 5:

Imagem 5

Consultar Receitas Orçamentárias

A receita orçamentária é definida pelo MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, 6° Edição, como disponibilidades de recursos financeiros que
ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o
patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas
públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em
programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e
demandas da sociedade. São exemplos de receitas orçamentárias: FPM, ICMS, IPTU,
ISS, etc.
Para consultar uma receita orçamentária o usuário deve clicar na opção “Consultar
Receitas Orçamentárias” (imagem 5) e posteriormente definir os parâmetros da
pesquisa, conforme imagem 6:
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Imagem 6

Ao preencher os campos “Data Inicial” e “Data Final”, o usuário deve clicar no botão
Consultar para que a pesquisa seja iniciada (imagem 6).
Caso o usuário necessite de um relatório mais detalhado, ele pode clicar em “Geral” e
“Filtros Avançados” para obter mais opções de filtro para o relatório, conforme imagem
7:
Imagem 7

Após o preenchimento dos campos que o usuário deseja realizar o filtro, deve clicar em
Consultar para obter as informações.
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Consultar Receitas Extra-Orçamentárias

Os ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual
o Estado é mero agente depositário. São exemplos de ingressos extraorçamentários: os
depósitos em caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita
(ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo
financeiro. Para consultar uma receita extraorçamentária o usuário deve clicar na opção
“Consultar Receitas Extra-Orçamentárias” (imagem 5) e posteriormente definir os
parâmetros da pesquisa, conforme imagem 8:
Imagem 8

Ao preencher os campos “Data Inicial” e “Data Final”, o usuário deve clicar no botão
Consultar para que a pesquisa seja iniciada (imagem 8).
Caso o usuário necessite de um relatório mais detalhado, ele pode clicar em “Geral” e
“Filtros Avançados” para obter mais opções de filtro para o relatório, conforme imagem
9:
Imagem 9
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Após o preenchimento dos campos que o usuário deseja realizar o filtro, deve clicar em
Consultar para obter as informações.

Previsão e Execução da Receita Orçamentária
Esta consulta possibilita ao usuário fazer um comparativo da previsão da receita orçamentária
constante da LOA – Lei Orçamentária Anual e a sua arrecadação até o Mês escolhido pelo
usuário. Para realizar a consulta o usuário deve clicar na opção “Previsão e Execução da
Receita Orçamentária (imagem 5) e posteriormente definir os parâmetros da pesquisa,

conforme imagem 10:
Imagem 10

Após o preenchimento dos campos que o usuário deseja realizar o filtro, deve clicar em
Visualizar para obter as informações.

Submenu Despesas
O submenu receitas está dividido em 04 (quatro) opções, conforme imagem 11:
Imagem 11
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Consultar Despesas Orçamentárias
As despesas orçamentárias correspondem ao conjunto de dispêndios realizados pelos
entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à
sociedade (MCASP, 6° Edição). O Art. 35 da Lei 4.320/1964 considera a despesa
empenhada como despesa pertencente ao exercício.
O empenho corresponde ao ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste
na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Vale lembrar que no portal
da transparência, além dos dados da Nota de Empenho será demonstrado também os
dados da liquidação e pagamento do mesmo.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (Art. 63 da Lei
4.320/64).
O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor por meio de cheque
nominativo, ordens de pagamentos ou crédito em conta, e só pode ser efetuado após a
regular liquidação da despesa (MCASP, 6° Edição).
A Lei nº 4.320/1964, no art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho
exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Para consultar uma despesa orçamentária o usuário deve clicar na opção “Consultar
Despesas Orçamentárias” (imagem 11) e posteriormente definir os parâmetros da
pesquisa, conforme imagem 12:
Imagem 12
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Ao preencher os campos “Data Inicial” e “Data Final”, o usuário deve clicar no botão
Consultar para que a pesquisa seja iniciada (imagem 12).
Caso o usuário necessite de um relatório mais detalhado, ele pode clicar em “Geral” e
“Filtros Avançados” para obter mais opções de filtro para o relatório, conforme imagem
13:
Imagem 13

Consultar Despesas Extra-orçamentárias
As despesas extraorçamentárias são aquelas decorrentes de saídas compensatórias no ativo e
no passivo financeiro, ou seja, representam desembolsos de recursos de terceiro em poder do
ente público, tais como:
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 Devolução dos valores de terceiros (cauções/depósitos);
 Recolhimento de consignações/retenções;
 Pagamento das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO);
 Pagamentos de salário-família, salário maternidade e auxílio natalidade e;
 Pagamento de restos a pagar.

Para consultar uma despesa extraorçamentária o usuário deve clicar na opção
“Consultar Despesas Extra-Orçamentárias” (imagem 11) e posteriormente definir os
parâmetros da pesquisa, conforme imagem 14:

Imagem 14

Ao preencher os campos “Data Inicial” e “Data Final”, o usuário deve clicar no botão
Consultar para que a pesquisa seja iniciada (imagem 14).
Caso o usuário necessite de um relatório mais detalhado, ele pode clicar em “Geral” e
“Filtros Avançados” para obter mais opções de filtro para o relatório, conforme imagem
15:
Imagem 15
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Após o preenchimento dos campos que o usuário deseja realizar o filtro, deve clicar em
Consultar para obter as informações.

Consultar Licitações
A licitação é um processo administrativo que visa assegurar igualdade de condições a
todos que queiram realizar um contrato com o Poder Público. A Licitação é disciplinada
por lei (Lei 8666/93). Esta estabelece critérios objetivos de seleção das propostas de
contratação mais vantajosas para o interesse público.
Para consultar licitações o usuário deve clicar na opção “Consultar Licitações” imagem
11) e posteriormente definir os parâmetros da pesquisa, conforme imagem 16:

Imagem 16
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Ao preencher os campos “Data Inicial” e “Data Final”, o usuário deve clicar no botão
Consultar para que a pesquisa seja iniciada (imagem 16).
Caso o usuário necessite de um relatório mais detalhado, ele pode clicar em “Geral” e
“Filtros Avançados” para obter mais opções de filtro para o relatório, conforme imagem
17:

Imagem 17
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Após o preenchimento dos campos que o usuário deseja realizar o filtro, deve clicar em
Consultar para obter as informações.
Caso o município possua um portal próprio para as informações dos processos
licitatórios, ao clicar na opção “Consultar Licitações” será direcionado para o portal da
licitação do município.

Previsão e Execução da Despesa Orçamentária
Esta consulta possibilita ao usuário fazer um comparativo da fixação da despesa orçamentária
constante da LOA – Lei Orçamentária Anual e a sua execução até o Mês escolhido pelo usuário.
Para realizar a consulta o usuário deve clicar na opção “Previsão e Execução da Despesa
Orçamentária (imagem 11) e posteriormente definir os parâmetros da pesquisa, conforme

imagem 18:

Imagem 18
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Após o preenchimento dos campos que o usuário deseja realizar o filtro, deve clicar em
Visualizar para obter as informações.

Demonstrativos
O Demonstrativos é montado de acordo com as demonstrações publicadas pelo ente,
conforme Imagem 19.Menu

Imagem 19

Veja que o Menu Demonstrativos da Imagem 19 está dividido apenas em: Planejamento
Orçamentário e Demonstrativos Contábeis. Caso o município tivesse interesse em publicar
mais alguma demonstração seria criado um novo submenu.
Seguindo a estrutura da Imagem 19, para consultar as demonstrações do planejamento
orçamentário é necessário clicar no submenu Planejamento Orçamentário e seguir os passos
conforme Imagem 20:

Imagem 20
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Por fim, clique no demonstrativo que deseja visualizar/salvar e siga os mesmos passos para
consultar informações de qualquer submenu do Menu Demonstrativos.

Links
O Demonstrativos está divido em Outros Portais Governamentais e Outros links
Úteis, conforme Imagem 21.

Imagem 20
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Outros Portais Governamentais
No submenu Outros Portais Governamentais está disponível o acesso a páginas institucionais
da União, Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, além do acesso as páginas
dos Tribunais de Contas dos estados anteriormente citados, conforme imagem 22.

Imagem 22

Para acessar uma das páginas disponíveis no submenu Outros Portais da Transparência
(Imagem 22) o usuário deve clicar na opção que melhor lhe servir.

Resumos
Além das informações apresentadas anteriormente, o Portal da Transparência da Public
Software disponibiliza quadros de resumos sobre informações da execução orçamentária,
demonstrando o comportamento da receita e despesa pública, disponibilizando filtros
preestabelecidos das receitas e despesas de maior destaque no ente.

Comparativos entre Receitas e Despesas
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Este quadro apresenta as informações de previsão e execução da receita e despesa
orçamentária além de evidenciar as transferências financeiras, que são destinadas a órgãos da
administração indireta do ente.

1 - Previsão: compreende a previsão inicial da receita orçamentária;
2 - Prev. Transf. a Receber: compreende os valores a receber da administração direta;
3 - Arrecadada: compreende os ingressos de valores nos cofres públicos;
4 - Transf. Recebida de Órgãos do Município: compreende os calores a receber da
administração indireta;
5 - Diferença: corresponde a diferença entre os ingressos de recursos e os valores previstos da
arrecadação.
6 – Autorizado: compreende o valor fixado da despesa orçamentária;
7 - Prev. Transf. a conceder: compreende os valores a serem transferidos para os órgãos da
administração indireta;
8 – Empenhada: compreende as despesas empenhadas do ente, não devendo confundir com
despesa paga.
9 – Transf. Concedida a Órgãos do Município: compreende as transferências financeiras para
os órgãos da administração indireta;
10 – Saldo a Dispender: compreende a diferença entre a despesa fixada(autorizada + Prev.
Transf. a conceder) e a despesa realizada (empenhada + transf. concedida a órgãos do
município).
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Informações Gerais

No quadro acima apresenta as seguintes informações:

1 – Despesa Liquidada: Apresenta o total liquidado e o percentual sobre a despesa
empenhada. Conforme dispõe o art. 63 da Lei 4.320/64, a liquidação consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito;
2 – Despesa Paga: Apresenta o total pago e o percentual sobre a despesa liquidada. O
pagamento consiste na entrega de numerário ao credor por meio de cheque nominativo,
ordens de pagamentos ou crédito em conta, e só pode ser efetuado após a regular liquidação
da despesa (MCASP, 6° Edição. A Lei 4.320/64, no art. 64, define ordem de pagamento como
sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada
seja paga;
3 – Transferência Concedida/Recebida: Representam o montante transferido/recebido em
forma de transferência financeira, conforme previsto na portaria n° 339/2001;
4 – Licitações: Correspondem ao valor total licitado;
5 – Atualização: Refere-se a última atualização (entrada de dados) no portal da transparência;
6 – Acessos: Refere-se a quantidade de acessos na página do portal da transparência.

Evolução da Receita x Despesa Paga
Na evolução da receita e despesa o usuário pode verificar graficamente ou por meio de um
quadro comparativo, os valores arrecadados e a despesa paga até a consulta. No gráfico a
linha azul representa o comportamento da receita arrecadada e a linha laranja representa a
despesa paga. Se o usuário posicionar o cursor do mouse sobre uma das linhas terá a
informação da receita arrecada e a despesa paga naquele intervalo.
No quadro de evolução da receita e despesa, o usuário tem a informação mensal dos ingressos
e dispêndios realizados pelo ente até o momento da consulta.
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A coluna Déficit/Superávit corresponde à diferença entre a receita e despesa, podendo a
mesma ficar em vermelho (negativo: quando a receita for menor que a despesa) ou azul
(positivo: quando a receita for maior que a despesa). É importante ressaltar que não são
considerados saldos financeiros anteriores ao exercício corrente.

Principais Receitas
No quadro de principais receitas está apresentada de forma resumida as receitas
orçamentárias do ente até a data da consulta. Nele é possível verificar o percentual e o valor
total de representação de cada tipo de receita sobre a arrecadação total do ente. Para obter
detalhes da representação dos tipos de receita o usuário deve clicar em algum tipo de receita,
assim o sistema apresentará uma relação de todas as receitas do tipo de receita selecionada.
Por exemplo: se o usuário clicar na opção tributária, será listada as receitas tributárias do
exercício até a data da consulta.
IMPORTANTE: A opção Outras Receitas listará as demais receitas não enquadradas nos tipos
de receitas listadas anteriormente.
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Principais Despesas Pagas
No quadro de principais despesas pagas está apresentada de forma resumida as despesas
orçamentárias do ente até a data da consulta. Nele é possível verificar o percentual e o valor
total de representação de cada tipo de despesa sobre o total da despesa paga do ente. Para
obter detalhes da representação dos tipos de despesa o usuário deve clicar em algum tipo de
despesa, assim o sistema apresentará uma relação de todas as despesas do tipo de despesa
selecionada.
Por exemplo: se o usuário clicar na opção Pessoal e Encargos Sociais, será listada as despesas
com folha de pagamento e encargos sociais do exercício até a data da consulta.
IMPORTANTE: A opção outras despesas listará as demais despesas não enquadradas nos tipos
de despesas listadas anteriormente.
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