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Manual de Navegação
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia

Sobre Este Manual

Este  manual  foi  elaborado  para  facilitar  a  navegação  no  Portal  da  Transparência  da 
Prefeitura  Municipal  de  Goiânia.  Sendo  assim,  os  conceitos  aqui  contidos  são 
simplificados e visam apenas proporcionar o primeiro contato com o significado de cada 
item. Nosso objetivo principal é trazer orientações básicas, de forma simples e clara para 
navegação no ambiente do portal, onde os cidadãos têm acesso às informações sobre a  
gestão financeira realizada pela Prefeitura Municipal de Goiânia.

Como Acessar o Portal da Transparência

Para acessar o Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia, no campo próprio do 
navegador, digite o endereço: www.transparencia.goiania.go.gov.br ou acesse através 
do Portal da Prefeitura de Goiânia digitando o endereço:  http://www.goiania.go.gov.br/
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Movimente a barra de rolagem para 
baixo até localizar o botão que 
contém o link para o Portal da 
Transparência

http://www.goiania.go.gov.br/


O Que é o Portal da Transparência

O Portal da Transparência é a ferramenta com a qual você agora poderá acompanhar 
como todos os investimentos são realizados pela Prefeitura de Goiânia. Ou seja, como os 
valores de tributos pagos pelos cidadãos estão sendo aplicados pelo Poder Público.

Estarão  disponíveis  todos  os  balancetes  detalhados  com as  receitas  e  despesas  da 
administração municipal. Os empenhos podem ser acompanhados em tempo real – com o 
nome do beneficiário,  o valor da operação realizada, o bem ou serviço adquirido e o  
processo licitatório, quando este for necessário.

O  Portal  da  Transparência  consolida  a  gestão  pública  moderna,  eficiente  e  em 
consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) realizada pela Prefeitura de 
Goiânia. A transparência da gestão pública é uma exigência da população e está prevista 
em lei.

Tela Principal

A tela principal do Portal da Transparência é composta por: Cabeçalho, Menu Lateral e 
Rodapé, conforme ilustração abaixo:
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Rodapé

Cabeçalho

Menu Lateral

Parte central do Portal – Espaço reservado para apresentação do item selecionado no Menu Lateral



Cabeçalho

Menu Lateral

O Menu Lateral contém a lista das opções disponíveis para acesso às funcionalidades do 
Portal.  Através  deste  menu  é  possível  consultar  o  Orçamento  Municipal;  a  Lei  de 
Responsabilidade  Fiscal;  a  Receita e  a  Despesa da  Prefeitura.  Também  é  possível 
acompanhar  os  processos  de  Licitação,  Contratos  e  Convênios,  e  ainda  obter 
esclarecimento de dúvidas através do  Glossário,  Perguntas Freqüentes ou através do 
Fale Conosco. As opções deste menu serão descritas detalhadamente mais à frente.

Rodapé
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Esta imagem contém o Link de acesso ao 
site da Prefeitura de Goiânia. De qualquer 
página do portal será possível voltar para o 
site da Prefeitura de Goiânia clicando aqui.

Esta imagem contém o Link de retorno à 
página principal do Portal. Ao navegar em 
qualquer das páginas será possível retornar 
à página inicial clicando aqui.  

Link de acesso ao site da Prefeitura de Goiânia. 
De qualquer página do portal será possível voltar 
para o site da Prefeitura de Goiânia clicando aqui.

Abre o Gerenciador de e-mail  tornando possível 
entrar em contato com a Central de Atendimento 
ao Cidadão da Prefeitura de Goiânia.



Menu Principal

O item Principal traz a tela inicial do Portal que contém a definição e apresentação do 
próprio portal, o link de acesso à Lei complementar n°101/2000 que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e também o link de 
acesso ao Manual de navegação do Portal da Transparência.

∗

O quadro abaixo  mostra listagem completa com todos os demonstrativos,  relatórios e 
informações que estão disponibilizados no Portal da Transparência: 

 PDF (Portable  Document  Format  -  Formato  de  Documento  Portátil)  -  Tipo  de  arquivo  que  permite  qualquer  
computador visualizar o documento, independente do sistema operacional ou do programa utilizado na sua criação.
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Link de acesso à Lei Complementar n° 101/2000 de 04 
de maio de 2000, contida no site do governo brasileiro. 
Clique para abrir janela com a lei.

Link de acesso ao Manual de Navegação 
do Portal da Transparência. 
OBS.:  Este arquivo é do tipo PDF∗, sendo 
possível imprimir ou salvar o Manual em 
seu computador local.

http://www.ufpa.br/dicas/progra/protipos.htm#prg
http://www.ufpa.br/dicas/progra/protipos.htm#so


Orçamento Municipal
Plano Plurianual (1994 – 2013)
Lei das Diretrizes Orçamentárias (2004 – 2010)
LOA: Orçamentos Anuais 
       LOA - Despesas

Orçadas por Agregados
Orçadas por função
Orçadas por Instituição
Realizadas por Agregados
Realizadas por função
Realizadas por Instituição

       LOA - Receitas
Orçadas
Arrecadadas

Lei de Responsabilidade Fiscal
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n° 101/2000
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário 2010
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Demonstrativo de Receita/Despesa – MDE Anexo X
Demonstrativo da Receita de Impostos Liq. e Desp. Prop. c/ Ações e Serv. Saúde - Anexo XVI

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada (Alínea 'b', Inciso I, Art. 55) ANEXO III-C

Receita
Consulta às Receitas Próprias
Acompanhamento das Demais Receitas
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Mensal

Despesa
Execução Orçamentária e Financeira

Ano - Relatório Orçamentário e Financeiro por Ano
Órgão/Unidade - Relatório Orçamentário e Financeiro por Órgão
Função - Relatório Orçamentário e Financeiro por Função
Subfunção - Relatório Orçamentário e Financeiro por Subfunção
Programa - Relatório Orçamentário e Financeiro por Programa
Projeto/Atividade/Operações Especiais - Relatório por Projeto/Atividade/Operações Especiais
Categoria de Despesa - Relatório Orçamentário e Financeiro por Categoria de Despesa
Grupo de Despesa - Relatório Orçamentário e Financeiro por Grupo de Despesa
Modalidade de Despesa - Relatório Orçamentário e Financeiro por Modalidade de despesa
Elemento Econômico – Relatório Orçamentário e Financeiro por Elemento Econômico
Sub-elemento Econômico – Relatório Orçamentário e Financeiro por Sub-elemento de despesa
Fontes de Recursos - Relatório Orçamentário e Financeiro por Fontes de Recursos
Restos a Pagar - Relatório Orçamentário e Financeiro por Restos a Pagar

Empenhos
Empenho por Órgão - Consulta Empenho Detalhado por Órgão
Empenho por Número – Consulta Empenho Detalhado por Número
Empenho por Credor – Consulta Empenho Detalhado por Credor

Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento por Órgão – Consulta Ordem de Pagamento por Órgão

Folha de pagamento
Dados Funcionais – Consulta Ficha Funcional
Demonstrativo da Folha – Consulta Demonstrativo da Folha
Tabela de Cargos e Salários

Licitação
Link para o site de Licitação da Prefeitura de Goiânia

Contratos e Convênios
Consulta Contratos e Convênios

Glossário
    Glossário de termos técnicos relativos à prestação de contas do Poder Público municipal
Perguntas Freqüentes

Respostas às perguntas mais freqüentes encaminhadas ao Portal da Transparência
Fale Conosco

Maneiras de entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de Goiânia 
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Menu Orçamento Municipal

O Orçamento Municipal

A gestão de recursos públicos, considerando as finalidades do Município, exige o estudo 
prévio sobre o montante da receita e da despesa necessárias à execução do plano de 
ação governamental. Em linhas gerais, o orçamento municipal serve para estabelecer o 
planejamento do Município em curto prazo (exercício financeiro – 1° de janeiro a 31 de 
dezembro) e médio prazo (Plano Plurianual – 4 anos), discriminando as ações, projetos e 
atividades que a Administração pretende realizar com o dinheiro público.

Assim, por meio do orçamento público, o Município estima as receitas que irá receber e 
determina  as  despesas  que  realizará,  planejando  os  investimentos  necessários  ao 
atendimento  da  população  em  matéria  de  saúde,  educação,  habitação,  saneamento 
básico, segurança pública, etc.

A realização deste planejamento se dá por meio de três instrumentos definidos no art. 165 
da Constituição Federal:  o  Plano Plurianual  (PPA),  a  Lei  de Diretrizes  Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O item  Orçamento Municipal contém links de acesso ao  Plano Plurianual,  à  Lei das 
Diretrizes orçamentárias, e aos Orçamentos Anuais (Despesas e Receitas).

 
Informações detalhadas contidas no menu - Orçamento Municipal

Plano Plurianual (1994 – 2013)
Lei das Diretrizes Orçamentárias (2004 – 2010)
LOA: Orçamentos Anuais 
      LOA - Despesas

Orçadas por Agregados
Orçadas por função
Orçadas por Instituição
Realizadas por Agregados
Realizadas por função
Realizadas por Instituição

       LOA - Receitas
Orçadas
Arrecadadas
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Movimente a barra 
de rolagem para 
baixo para visualizar 
as tabelas contendo 
os links de acesso 
às opções deste 
item.



PPA: Plano Plurianual 
 

O Plano Plurianual tem por finalidade determinar as ações, as metas e as prioridades do  
governo  ao  longo  de  um  período  de  4  anos,  definindo  a  orientação  estratégica  do 
planejamento municipal.

O PPA é um instrumento de planejamento orçamentário que se apresenta na forma de Lei 
Ordinária de iniciativa do Poder Executivo que, aprovada pelo Poder Legislativo, vigerá 
pelo período de 4 anos, compreendidos sempre entre o 2º ano de um mandato e o 1º ano  
do  mandato  seguinte,  quando  um  novo  planejamento  de  médio  prazo  deverá  ser 
realizado.

Conforme previsto na Lei Orgânica do Município de Goiânia, o PPA será encaminhado até 
8 (oito) meses e meio, antes do encerramento do exercício Financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento do 1º período da sessão legislativa do 1º ano de mandato do 
respectivo Prefeito.

Tabela de acesso aos Planos Plurianuais (1994 a 2013)

LDO: Lei das Diretrizes Orçamentárias 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende a determinação das metas e prioridades 
da administração pública e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual.
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Clique para escolher o ano que 
deseja consultar.Links de acesso às 

informações do 
Plano Plurianual.

Clique para exibir a 
informação desejada.

Movimente a barra de 
rolagem para baixo para 
visualizar o restante do 
demonstrativo.



Isto quer dizer que a LDO define, anualmente, quais as ações de governo, dentre todas 
aquelas estipuladas no Plano Plurianual, terão prioridade na sua consecução dentro do 
exercício financeiro, estabelecendo metas que deverão ser alcançadas.

A LDO é igualmente um instrumento de iniciativa do Poder Executivo que tem força de Lei 
e deverá ser encaminhado até 8 (oito) meses e meio antes do encerramento do exercício  
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão 
legislativa.

Tabela de acesso a LDO: Lei das Diretrizes Orçamentárias (2004 – 2010)

LOA: Orçamentos Anuais 
 

A  Lei  Orçamentária  Anual  compreende  o  orçamento  dos  órgãos  e  entidades  da 
administração direta e indireta municipal, discriminando a receita e a despesa a serem 
realizadas dentro do exercício financeiro (1° de janeiro a 31 de dezembro).

A LOA define as receitas previstas e os gastos anuais da administração, elaborado em 
compatibilidade com o PPA e LDO, abrangendo a demonstração de compatibilidade da 
programação orçamentária com os objetivos e metas da administração.
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Clique para escolher o ano 
que deseja consultar.Links de acesso às 

informações sobre a 
Lei das Diretrizes 
Orçamentárias.

Clique para exibir a 
informação desejada.

Movimente a barra de 
rolagem para baixo para 
visualizar o restante do 
demonstrativo.



Os  projetos  da  Lei  Orçamentária  serão  encaminhados  até  3  meses  antes  do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa.

LOA – Despesas

Tabela de acesso a LOA – Despesas

LOA – Receitas

Tabela de acesso a LOA – Receitas
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Links de acesso às Planilhas de 
Despesas da Prefeitura de Goiânia.

Clique para escolher o tipo de 
planilha que deseja consultar.

Links de acesso às planilhas de 
Receitas da Prefeitura de Goiânia. 

Clique para escolher o tipo de planilha 
que deseja consultar.



Links de acesso aos Relatórios. Clique para mostrar a 
janela com o demonstrativo que deseja consultar.

Movimente a barra 
de rolagem para 
baixo para localizar 
as tabelas contendo 
os links de acesso.

Este link mostra a Lei Complementar n° 101 do site do 
governo brasileiro.

Menu Lei de Responsabilidade Fiscal

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a trans-
parência e a responsabilização como premissas básicas.

O item Lei de Responsabilidade Fiscal contém Links de acesso a Lei Complementar n° 
101/2000, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Informações detalhadas contidas no menu - Lei de Responsabilidade Fiscal
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar n° 101/2000
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário 2010
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Demonstrativo da Receita/Despesa – MDE Anexo X
Demonstrativo da Receita de Impostos Liq. e Desp. Prop. c/ Ações e Serv. Saúde - Anexo XVI

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada (Alínea 'b', Inciso I, Art. 55) ANEXO III-C
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 

Previsto no art. 165, §3º da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 52 da LRF, o 
Relatório  Resumido  da  Execução  Orçamentária  deverá  ser  publicado  pelo  Poder 
Executivo  até trinta  dias  após o  encerramento  de cada bimestre e abrange em seus 
demonstrativos os órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta,  
constituída  pelas  autarquias,  fundações,  fundos  especiais,  empresas  públicas  e 
sociedades  de  economia  mista  que  recebem  recursos  do  Orçamento  Fiscal  e  da 
Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal ou 
de custeio em geral ou de capital.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária visa apresentar a situação fiscal do 
Município através dos demonstrativos de execução orçamentária da receita e da despesa, 
de maneira a permitir à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo conhecer, 
acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais estabelecidas na Lei de 
Diretrizes orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária.

Relatório de Gestão Fiscal
 
O  Relatório  de  Gestão  Fiscal,  publicado  ao  final  de  cada  quadrimestre,  conforme 
determina o art. 54 da LRF, conterá demonstrativos com informações relativas à despesa 
total  com pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias e contragarantias, bem 
como  operações  de  crédito,  devendo,  no  último  quadrimestre,  ser  acrescido  de 
demonstrativos referentes ao montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de 
dezembro e das inscrições em Restos a Pagar.
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Links de acesso ao Relatório. 
Clique para mostrar a janela com 
o relatório que deseja consultar.

Movimente as barras 
de rolagem para 
visualizar o restante do 
relatório.

Links de acesso aos Relatórios. Clique para mostrar 
a janela com o demonstrativo que deseja consultar.



Menu Receita

Receita

A receita  pública  compreende  os  recursos  financeiros  ingressos  ou  embolsados  pela 
Administração  e  que  serão  aplicados  na  aquisição  de  bens  e  serviços,  visando  a 
prestação de serviços públicos à sociedade. 

 

Classificação da Receita Pública
 
Quanto à Natureza

 
Orçamentária: são aquelas previstas na LOA.
Ex.: taxa, imposto, operação de crédito, alienação de bens, transferência corrente e de 
capital, etc.
 
Extraorçamentária: são aquelas que não integram o orçamento público.
Ex.: inscrições em Restos a Pagar, depósito de terceiros, etc.
 

Quanto à Categoria Econômica
 
Receitas Correntes: constituem-se das receitas tributárias, patrimonial, agropecuária, 
industrial, de serviços, de transferências correntes para gastos com despesa correntes 
e outras.
 
Receitas  de  Capital: são  as  provenientes  da  realização  de  recursos  financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie; de bens e direitos; das 
transferências de capital para gastos com despesa de capital.

Codificação da Receita

A Portaria Conjunta STN/SOF nº 002, de 06 de agosto de 2009, unificou o entendimento 
quanto a classificação da receita pública, desmembrando em níveis o código identificador 
da receita.

1º Nível – Categoria Econômica
2º Nível – Origem
3º Nível – Espécie
4º Nível – Rubrica
5º Nível – Alínea
6º Nível – Subalínea
 
Exemplo:
1.1.1.2.04.10 – Pessoas Físicas
1 = receita corrente (categoria econômica);
1 = receita tributária (origem);
1 = receita de impostos (espécie);
2 = impostos sobre o patrimônio e a renda (rubrica);
04 = imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (alínea);
10 = pessoa físicas (subalínea)
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O item Receita permite Consultar e Acompanhar as Receitas de todos os órgãos da Prefeitura 
Municipal de Goiânia conforme listagem do quadro abaixo:

Informações detalhadas contidas no menu - Receita

Consulta Receitas Próprias

Acompanhamento das Demais Receitas

Demonstrativos da Receita Corrente Líquida Mensal

Receitas Próprias

Receitas Próprias são os recursos arrecadados diretamente pelo Município. 

Ao clicar no link  Receitas Próprias será aberta a janela com o  Sistema de Consulta à 
Arrecadação,  através  da  qual  é  possível  consultar  a  Arrecadação  por  Órgão  e  por 
período, conforme detalhamento a seguir:
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Link de acesso ao Sistema de consulta e 
acompanhamento das Receitas  da Prefeitura de 
Goiânia. 

Clique para escolher a opção. Será aberta uma janela 
onde deverão ser informados os parâmetros para 
especificar a consulta desejada.

Movimente a barra 
de rolagem para 
baixo para localizar 
as tabelas contendo 
os links de acesso.



     Janela com relatório da Arrecadação Global

Demais Receitas

Contribuições  —  provenientes  de  contribuições  sociais  (previdência  social,  saúde  e 
assistência social), de intervenção domínio econômico (tarifas de telecomunicações) e de 
interesse  das  categorias  profissionais  ou  econômicas  (órgãos  representativos  de 
categorias de profissionais), como instrumentos de intervenção nas respectivas áreas; 
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          Obs.: Em qualquer  tela  que  aparecer  esta imagem  será  possível  imprimir  o 
          conteúdo da janela, bastando clicar para abrir a janela de controle de impressão.

Para Imprimir clique aqui

Clique e selecione 
o órgão que deseja 
consultar.

Clique e selecione a 
opção Ano  para 
consultar a 
Arrecadação anual.

Obs.: Se deseja 
consultar por 
período escolha a 
opção Mês e Ano 
ou Dia Mês e Ano e 
informe um período 
inferior a 60 dias. 

Após informar os campos da tela clique no botão                 para 
exibir a janela com o relatório desejado.



Patrimonial — rendas obtidas pelo Município quando este aplica recursos em inversões 
financeiras, ou as rendas provenientes de bens de propriedade do Município, tais como 
aluguéis.

Transferências  Correntes —  recursos  financeiros  recebidos  de  outras  entidades 
públicas ou privadas e que se destinam a cobrir despesas correntes. 

Outras  receitas  correntes —  provenientes  de  multas,  cobrança  da  dívida  ativa, 
indenizações e outras receitas de classificação específica. 

Ao clicar no link  Demais receitas será aberta a janela do Sistema de Acompanhamento 
das Demais Receitas de um Órgão em um determinado por período. 

  

 Voltar – volta para a tela anterior

 Expandir  Tudo -  Expande  o 
relatório em vários níveis

 Recolhe  Tudo –  Recolhe  o 
relatório ao normal

 Abre  janela  de  controle  de 
impressão

Receita Corrente Líquida Mensal

A Receita Corrente Líquida Mensal  é obtida pelo somatório das receitas correntes de 
todos  os  órgãos  da  administração,  inclusive  daqueles  que  possuem  autonomia 
administrativa  e  financeira,  excluída  as  contribuições  dos  servidores  para  o  sistema 
próprio de previdência.
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Selecione o Órgão, informe o 
ano ou a data de início e fim 
do período desejado e clique 
no botão Consultar  para 
visualizar a janela de 
acompanhamento das demais 
receitas.



Menu Despesa

Despesas

A despesa pública consiste na aplicação dos recursos disponíveis à Administração para 
custear os serviços públicos ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do 
Município.  

Classificação da Despesa Pública:
 

Quanto a autorização legislativa

Orçamentária: são aquelas fixadas na LOA.
Ex.: despesas correntes e de capital

Extraorçamentária: são  aquelas  que  não  integram  o  orçamento  público;  seu 
pagamento está vinculado a uma receita extraorçamentária anteriormente recebida e 
independe de autorização legislativa.
Ex.: pagamento de Restos a Pagar, restituições de cauções e depósitos.

 

Quanto a Categoria Econômica

Despesas Correntes: são despesas orçamentárias que visam manter o funcionamento 
dos serviços públicos.
Ex.:
- Custeio  (pessoal  e  encargos,  juros e encargos da dívida,  serviços  de terceiros, 

material de consumo); 
- Transferências Correntes (transferências constitucionais da repartição de receitas 

tributárias e decorrentes de convênio).

Despesas de Capital: são gastos realizados pela administração pública com o objetivo 
de adquirir ou criar bens de capital.
Ex.:
- Investimentos (aquisição de instalações, equipamentos e material permanente); 
-Inversões Financeiras (aquisição de imóveis, de bens de capital já em utilização); 
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Clique no mês para visualizar a janela 
com o demonstrativo da receita 
corrente líquida correspondente.



-Transferências  de  Capital  (pagamento  da  dívida  pública,  transferências  para 
construção de escolas e hospitais, etc.).

O item Despesa contém informações sobre as despesas da Prefeitura de Goiânia, sendo: 
Relatórios  sobre  a Execução  Orçamentária  e  Financeira,  Sistema  de  Consulta  a 
Empenhos, Sistema de Consulta a Ordem de Pagamento, e Sistema de Consulta a Folha 
de Pagamento.

Execução Orçamentária e Financeira

Os  Relatórios da Execução Orçamentária e Financeira estão 
organizados e  classificados  de  várias  formas  (veja  quadro 
abaixo)  e  estão  acessíveis  através  de  links  contidos  em 
tabelas.
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Movimente a barra 
de rolagem para 
baixo para localizar 
as tabelas contendo 
os links de acesso.

Localize nas tabelas e clique no link que deseja consultar e o sistema 
exibirá uma janela onde é possível visualizar e imprimir o relatório. 

Clique para imprimir 
o relatório.

Movimente a barra de 
rolagem para visualizar 
todos os links da tabela.



Informações detalhadas contidas no menu - Despesa
Execução Orçamentária e Financeira

Ano – Relatório Orçamentário e Financeiro por Ano
Órgão/Unidade – Relatório Orçamentário e Financeiro por Órgão
Função - Relatório Orçamentário e Financeiro por Função
Subfunção – Relatório Orçamentário e Financeiro por Subfunção
Programa – Relatório Orçamentário e Financeiro por Programa
Projeto/Atividade/Operações Especiais – Relatório por Projeto/Atividade/Operações Especiais
Categoria de Despesa – Relatório Orçamentário e Financeiro por Categoria de Despesa
Grupo de Despesa – Relatório Orçamentário e Financeiro por Grupo de Despesa
Modalidade de Despesa – Relatório Orçamentário e Financeiro por Modalidade de despesa
Elemento Econômico – Relatório Orçamentário e Financeiro por Elemento Econômico
Sub-elemento Econômico – Relatório Orçamentário e Financeiro por Sub-elemento de despesa
Fontes de Recursos – Relatório Orçamentário e Financeiro por Fontes de Recursos
Restos a Pagar - Relatório Orçamentário e Financeiro por Restos a Pagar

Empenhos
Empenho por Órgão - Consulta Empenho Detalhado por Órgão
Empenho por Número – Consulta Empenho Detalhado por Número
Empenho por Credor – Consulta Empenho Detalhado por Credor

Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento por Órgão – Consulta Ordem de Pagamento por Órgão

Folha de pagamento
Dados Funcionais – Consulta Ficha Funcional
Demonstrativo da Folha – Consulta Demonstrativo da Folha
Tabela de Cargos e Salários

Empenhos

O empenho da despesa é o ato pelo qual a autoridade competente cria para o Município  
uma obrigação de pagamento. Em termos gerais, sempre que o Município realiza uma 
obra, uma aquisição ou contrata um serviço, deverá reservar parte de seu orçamento para 
garantir o pagamento desta despesa. Este é o empenho da despesa que se formaliza 
pela emissão da Nota de Empenho. 
 
A  Nota  de  Empenho  é  um  documento  formal  que  indica  o  detentor  do  crédito,  a 
discriminação do serviço, seu valor, a dotação orçamentária da qual foi reservada parcela 
de  dinheiro  para  o  pagamento  da  despesa,  entre  outros  dados  pertinentes  ao  seu 
reconhecimento. 

A Tabela  Empenhos contém links que permitirá consultar os empenhos  por Órgão,  por 
Número e por Credor.
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Links de acesso ao sistema Consulta Empenho 
Detalhado. Escolha e clique em um tipo de consulta. 
Será aberta uma janela onde deverão ser informados 
os parâmetros para especificar a consulta desejada.



Empenho por Órgão

Permite consultar os empenhos de um determinado órgão.
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Ao clicar o botão Consultar  o 
sistema executará a consulta, 
montará uma lista dos 
empenhos que atendam aos 
parâmetros informados e 
mostrará uma janela onde 
devem ser executados os 
seguintes passos:

1º  - Clique no campo 
Empenho/Empresa  para 
selecionar em uma lista o 
Empenho que deseja 
consultar detalhadamente.

2º  - Clique o botão Consultar 
para mostrar na tela os dados 
do Empenho selecionado.

Clique para 
selecionar em 
uma lista, o Dia, 
o Mês e o Ano.

Clique para 
selecionar em 
uma lista, o Órgão 
a que pertence o 
empenho que 
deseja consultar.

Clique no Link Empenho por Órgão. Será aberta uma 
janela onde deverão ser informados os parâmetros para 
especificar a consulta desejada.

Movimente a barra de 
rolagem para baixo para 
visualizar o restante dos 
dados do Empenho.



Empenho por Número

Permite consultar um determinado empenho.

Empenho por Credor

Permite consultar os empenhos de um determinado credor.
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Clique no Link Empenho por Credor. Será aberta uma janela 
onde deverão ser informados os parâmetros para especificar a 
consulta desejada.

Movimente a barra de 
rolagem para baixo para 
visualizar o restante dos 
dados do Empenho.

1°  - Digite nos 
respectivos campos as 
informações: Dotação 
Compactada, Tipo de 
Empenho e o Número do 
Empenho.

2°  - Clique o botão 
Consultar. 

O sistema mostrará nos 
campos da tela todos os 
dados do Empenho que 
atende aos parâmetros 
informados.

Clique no Link Empenho por Número. Será aberta uma janela 
onde deverão ser informados os parâmetros para especificar a 
consulta desejada.
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Digite o CPF ou o CNPJ 
do Credor.

Clique para selecionar 
em uma lista, o Dia, o 
Mês  e o Ano  da data 
inicial e final do período 
que deseja consultar.

Clique para selecionar 
em uma lista o Órgão.

Movimente a barra de 
rolagem para baixo 
para visualizar o 
restante dos dados do 
Empenho.

Ao clicar o botão Consultar  o 
sistema executará a consulta, 
montará uma lista dos 
empenhos que atendam aos 
parâmetros informados e 
mostrará uma janela onde 
devem ser executados os 
seguintes passos:

1º  - Clique no campo 
Empenho/Empresa  para 
selecionar em uma lista o 
Empenho que deseja 
consultar detalhadamente.

2º  - Clique o botão Consultar 
para mostrar na tela os dados 
do Empenho selecionado.



Ordem de Pagamento

Permite consultar as ordens de pagamento de um determinado Órgão.
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Clique para 
selecionar em 
uma lista, o 
Dia, o Mês  e 
Ano.

Ao clicar o botão Consultar  o 
sistema executará a consulta, 
montará uma lista das Ordens 
de Pagamento que atendam 
aos parâmetros informados e 
mostrará uma janela onde 
devem ser executados os 
seguintes passos:

1º  - Clique no campo 
OP/Empresa  para selecionar 
em uma lista a Ordem de 
Pagamento que deseja 
consultar.

2º  - Clique o botão Consultar 
para mostrar na tela os dados 
da Ordem de Pagamento 
selecionada.

Clique para 
selecionar em 
uma lista, o 
Órgão  a que 
pertence a 
Ordem de 
Pagamento.

Movimente a barra de 
rolagem para baixo para 
visualizar o restante dos 
dados da Ordem de 
Pagamento.

Clique no Link Ordem de pagamento por órgão. Será aberta 
uma janela onde deverão ser informados os parâmetros para 
especificar a consulta desejada.



Folha de Pagamento 

Permite  consultar  Dados  Funcionais  e  Demonstrativos  da  Folha  de  pagamento  da 
Prefeitura Municipal de Goiânia.

Dados Funcionais

Consulta Dados Funcionais pelo CPF ou pelo Nome do funcionário.

Demonstrativo da Folha

Permite consultar  Demonstrativo Geral da folha de pagamento de todos os órgãos da 
Prefeitura Municipal de Goiânia e também o Demonstrativo do Órgão selecionado. 
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Volta para a tela anterior

Abre janela de impressão

Consulta pelo CPF:

1° - Digite o CPF 
2° - Clique o botão Consultar

Consulta pelo NOME:

1° - Digite o NOME 
2° - Clique o botão Consultar

OBS.:  Quando não souber o nome 
completo do funcionário, digite no mínimo 
as 5 letras iniciais  do nome. Será aberta 
uma janela contendo uma lista onde será 
possível localizar a pessoa desejada. 

Movimente a barra de 
rolagem para baixo 
para visualizar o 
restante dos dados.

Clique no Link Dados Funcionais. Será aberta uma janela 
onde deverão ser informados os parâmetros para especificar a 
consulta desejada.

Clique no Link Demonstrativo da Folha. Será aberta uma 
janela onde deverão ser informados os parâmetros para 
especificar o tipo de demonstrativo que deseja consultar.



Tabela de Cargos e Salários

Permite consultar a  Tabela de Cargos e Salários dos órgãos da Prefeitura Municipal de 
Goiânia. 
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Volta para a tela anterior

Abre janela de impressão

Movimente a barra de 
rolagem para baixo 
para visualizar o 
restante dos dados do 
demonstrativo.

Consulta Demonstrativo Geral:

1° - Selecione o Tipo GERAL
2° - Selecione o Ano e o Mês
3° - Clique o botão Consultar

Consulta Demonstrativo do Órgão:

1° - Selecione o Tipo ÓRGÃO
2° - Selecione o Ano e o Mês
3° - Selecione o Órgão
3° - Clique o botão Consultar

Obs.: Ao Clicar o botão Consultar 
será aberta uma janela com o 
demonstrativo solicitado.

1°  - Clique para 
selecionar o Órgão que 
deseja consultar.

2°  - Clique o Botão 
Consultar.

O sistema mostrará uma 
janela com a tabela de 
cargos classificada por 
nível.

Clique no Link Tabela de Cargos e Salários e será aberta a 
janela do Sistema de Consulta Cargos e Salários.



Menu Licitação

Licitação é o meio pelo qual  o  poder  público realiza as compras de bens e serviços 
comuns, necessários à consecução de suas atividades, primando-se pelos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da transparência, da ampliação da disputa, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, destinando-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
 
O item Licitação contém o link de acesso ao site de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Goiânia permitindo o acompanhamento dos processos de compras realizadas com os 
recursos públicos. 
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Clique para acessar o site 
de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Goiânia  onde 
obterá mais informação 
sobre o assunto.

Clique no cargo que deseja consultar. 
O sistema abrirá a janela com a lista 
de salários referente ao cargo 
selecionado.



Menu Contratos e Convênios

O Sistema de Contratos e Convênios, criado pelo Decreto nº 3.329, de 18 de Dezembro 
de 2003, tem por finalidade manter registro atualizado e fazer o acompanhamento e con-
trole de todos os Contratos e Convênios firmados com o Município de Goiânia.
 
Através de um sistema de gerenciamento administrativo, integram-se os órgãos da Admi-
nistração direta, indireta, autárquica e fundacional vinculados ao poder Público Municipal, 
fazendo o acompanhamento físico e financeiro de todos os contratos, convênios e ajustes 
pactuados pelo Município. 
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Cada linha desta listagem é um Link 
de acesso aos dados do Contrato 
ou Convênio.

Escolha e clique para abrir janela 
que mostrará os dados do contrato 
ou convênio selecionado.

Volta para a tela anterior

Abre janela de impressão

Movimente a barra de 
rolagem para baixo para 
visualizar o restante das 
informações.

1°  - Clique para selecionar um Tipo 
de consulta

2° - Clique para selecionar um Órgão

3°  - Clique o botão Consultar  para 
abrir a janela com a listagem de 
Contratos ou Convênios.

Link de acesso ao 
Sistema de consulta de 
contratos e convênios.

Clique para abrir a janela 
onde serão informados 
os parâmetros para 
especificar a consulta 
desejada.



Menu Glossário

O  item  Glossário tem  por  objetivo  explicar,  em  uma  linguagem  simples,  os  termos 
técnicos adotados para facilitar o entendimento dos dados relativos à prestação de contas 
do Poder Público municipal.

Menu Perguntas Freqüentes

O item  Perguntas  Freqüentes contém  respostas  para  as  perguntas  mais  freqüentes 
encaminhadas ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Goiânia.
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Clique na Letra inicial do termo que deseja saber o significado



Menu Fale Conosco

O  item  Fale  Conosco mostra  as  várias  maneiras  de  entrar  em  contato  com  os 
responsáveis pelo Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia, as quais podem ser: 
Pessoalmente nas agências  de  Atendimento  da  Prefeitura,  Pelo  Telefone 0800-6460-
1556, Pelo e-mai  l   transparencia@goiania.go.gov.br ou através do F  ormulário   do Portal da 
Transparência.
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