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Página inicial 

 
A página inicial do Portal da Transparência é composta de um menu inicial, ao alto da 
tela, que acessa informações sobre Glossário do Site, Mapa do Portal, as perguntas 
frequentes a respeito do Portal da Transparência e Teclas de Atalho. 
Destacamos ainda o campo de seleção de exercício e entidade, esses campos são 
essenciais na busca de informações de anos anteriores de Licitações e Contratos, 
Despesa e Receita, Fornecedores, Prestação de Contas, etc. 
 

 
 
Ainda na página inicial à direita é possível realizar uma solicitação de informação através 
do Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão – e-SIC ou enviar uma sugestão através 
do Sistema Eletrônico de Ouvidoria – e-Ouvi. 
Na mesma seção é disponibilizada o Decreto Municipal que regulamenta a Lei de Acesso 
a Informação – LAI e ainda o Responsável pelo cumprimento da citada lei. 
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Links que promovem a participação e a interação social estão no centro da tela. 

 
 
 

 
Menu Laterial 
 
 
Logo à direita da tela é possível encontrar a 
listagem com os principais títulos de 
informações do serviço público. 

O títulos incluem Despesa, Receita, 
Transferências, Compras/Licitações, 
Administração, Planejamento, Pessoal, 
Fornecedores, Prestação de Contas, Leis Atos 
e Publicações. 

Ao clicar no tema é disponibilizado um 
subtema para melhor direcionamento à 
informação correta ao cidadão.  
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Acesso à Informação 

Este canal permite que qualquer pessoa, 
física ou jurídica, encaminhe pedidos de 
acesso à informação, denúncias, sugestões, 
reclamações, elogios e até mesmo 
solicitações sem qualquer burocracia. 

 

 

 

 

 

 

Despesa 

Despesa Pública é a aplicação (em dinheiro) 
de recursos do Estado para custear os 
serviços de ordem pública ou para investir no 
próprio desenvolvimento econômico do 
Estado. É o compromisso de gasto dos 
recursos públicos, autorizados pelo Poder 
competente, com o fim de atender a uma 
necessidade da coletividade prevista no 
orçamento. 
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Receita 

Recursos auferidos na gestão, a serem 
computados na apuração do resultado do 
exercício, desdobrados nas categorias 
econômicas de correntes e de capital. 

 

 

 

 

 

Contribuintes inscritos em dívida ativa 

É possível realizar consulta de inscritos em dívida ativa por Contribuinte ou pela Receita 
que gerou a inscrição. 

 

Ao clicar em Receita é exibido um novo filtro para realização da consulta, onde é possível 
indicar o Ano, Modulo, Receita e o Tipo, bastando apenas clicar em Pesquisar para 
finalizar a consulta. 
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Transferências 

Consulta dos repasses efetuados entre Entes 
da administração municipal (MDE, ASPS, 
etc). 

 

 

 

Compras/Licitações 

É o procedimento administrativo mediante o 
qual a Administração Pública seleciona a 
proposta mais vantajosa para o contrato de 
seu interesse. Como procedimento, 
desenvolve-se através de uma sucessão 
ordenada de atos vinculantes para a 
Administração e para os licitantes, o que 
propicia igual oportunidade a todos os 
interessados e atua como fator de eficiência 
e moralidade nos negócios administrativos. 

 

 

Licitações/ Compras Diretas 

É possível escolher entre compras realizadas por licitações e por dispensa de licitação 
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Clicando no botão Licitações é listado todas as licitações do corrente ano, onde é possível 
filtrar por modalidade, número, situação ou ainda indicando o objeto do certame, para 
mais detalhes é possível clicar no ícone      (detalhar). 

 

Atenção! Para outros exercícios é necessária a seleção do ano e da entidade no topo da 
tela do Portal, como informado no início deste manual. 

 

 

 

 

Administração 

 

Informações relacionadas à Administração 
Pública Municipal como Bens/ Patrimônio, 
Comissões, Convênios, 
Estoque/Almoxarifado, Estrutura 
Organizacional, Frotas/Veículos e Pesquisa 
por Processos. 
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Planejamento 

O planejamento consiste em uma 
importante tarefa de gestão e 
administração, que está relacionada com a 
preparação, organização e estruturação de 
um determinado objetivo. 

 

 

 

 

Pessoal 

 

Informações sobre Recursos Humanos e 
Recursos de Adiantamentos/Suprimentos 
de Fundos, Cartões Corporativos, Diárias 
Concedidas, Inativos – Aposentados e 
Pensionistas, Passagens, Folha de 
Pagamento e Quadro de Remuneração. 

 

 

 

 

 

 

Fornecedores 

Cadastro de Fornecedores/Credores da 
Administração Pública Municipal, aptos e 
impedidos de contratar. 
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Prestação de Contas 

Demonstrações contábeis preparadas 
conforme instruções normativas do TCE-
RO. São elaboradas em sua maioria com 
periodicidade mensal e possibilita a 
análise da posição financeira, 
orçamentária e de aplicação de recursos 
da entidade 

 

 

 

 

 

Balanço 

São demonstrações contábeis preparadas pelas empresas e demais organizações. 
Mostra a posição numa determinada data, normalmente 31 de dezembro, como se fosse 
uma fotografia da situação da entidade. Os balanços são apresentados de forma 
estruturada e é elaborado conforme normas contábeis aplicadas a cada seguimento. 

Neste item, também é possível obter os Pareceres Prévios das Prestações de Contas 
emitidos pelo TCE/RO. 
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Leis, Atos e Publicações 

 

Informações classificadas por grupo de 
publicações da Administração Pública 
Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


