Prefeitura Municipal de Penápolis

PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
WWW.penapolis.sp.gov.br
TUTORIAL DE ACESSO AOS DADOS DA
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
O presente tutorial destina-se a orientar o usuário do portal, sobre como acessar os dados da
transparência pública.
A Transparência Pública permite acesso às seguintes informações:

Imagem do menu lateral de acesso aos itens que compõem a Transparência Pública.
1 – Orçamento da Receita
Possibilita consulta ao Orçamento da Receita prevista para o exercício.
2 – Orçamento da Despesa
Permite consulta ao Orçamento da Despesa orçada para o exercício.
3 – Arrecadação
Permite consulta a Execução do Orçamento da Receita, ou seja, aos valores arrecadados
diariamente, classificados de acordo com a natureza e destinação dos recursos.
4 – Gastos
Permite consulta a Execução do Orçamento da Despesa, ou seja, aos valores gastos na
Administração Pública, classificados de acordo com a natureza da despesa, contendo
identificação do Credor, Data de Emissão, Valor, Processo Licitatório e demais
informações pertinentes a despesa.
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5 – Prestação de Contas
Permite acesso aos Demonstrativos Contábeis do “Contas Públicas”, item este, que já era
publicado deste 2004, e contém diversos demonstrativos, como por exemplo os
Balancetes Mensais da Receita e Despesa.
6 – Audiências Públicas
Permite acesso aos Demonstrativos Contábeis do “Contas Públicas”, que contêm diversos
demonstrativos, visando a consulta em especial às apresentações das Audiências Públicas
que são apresentadas rotineiramente à população.
7 – Penápolis na CGU
Permite acesso ao link de Transparência Pública do Governo Federal (Controladoria
Geral da União), já posicionado na página com informações do Município de Penápolis,
contendo dados sobre repasses de recursos ao Município.
8 – Ajuda
Permite acesso a este tutorial.
Funcionamento geral da Transparência Pública
A Transparência Pública, objetiva disponibilizar a todos os cidadãos acesso aos dados de
Planejamento e Execução da Receita e Despesas do Município, atualizados diariamente, sem
a necessidade de cadastramento de usuários ou utilização de senha de acesso.
Em um só local estarão reunidos, dados de todos os órgão que fazem parte do Orçamento
Municipal (Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Departamento Autônomo de Água e
Esgoto – DAEP).
Para pesquisar as informações será necessário escolher o tipo de informação desejada, a
Entidade Governamental, o período da pesquisa e demais dados, de acordo com o item
pesquisado.
O disponibilização das informações, estão de acordo com a Lei Complementar nº 131 de 27
de maio de 2009 e o Decreto Federal nº 7.185 de 27 de maio de 2010.
Detalhes de acesso a cada item de Transparência disponível
1 – Orçamento da Receita
Possibilita consulta ao Orçamento da Receita prevista para o exercício.

Para consulta será necessário informar o exercício desejado e a Entidade Governamental.
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Será exibido o Plano de Contas da Receita, de acordo com classificação orçamentária da
receita, agrupadas nas categorias da classificação orçamentária, constando o código de
classificação da receita, a descrição da receita, o valor orçado (previsto originalmente) e o
valor atualizado.

2 – Orçamento da Despesa
Permite consulta ao Orçamento da Despesa orçada para o exercício.

Para a consulta será necessário informar o exercício desejado, a Entidade Governamental e a
forma de Agrupamento dos dados, que pode ser Função de Governo, Natureza da Despesa ou
Unidade Executora.
Serão exibidos os dados do Orçamento da Despesa, de acordo com a forma de Agrupamento:
Por Função de Governo
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Serão exibidos o código e a descrição da Função de Governo, o valor orçado inicial, o
montante de alteração efetuada no exercício, o valor orçado atualizado (inicial + alterações) e
o percentual de variação entre o valor inicial e o valor atualizado.
Por Natureza da Despesa

Serão exibidos o código da classificação orçamentária da despesa e sua descrição, o valor
orçado inicial, o montante de alteração efetuada no exercício, o valor orçado atualizado
(inicial + alterações) e o percentual de variação entre o valor inicial e o valor atualizado.
Por Unidade Executora

Serão exibidos o código da unidade executora da despesa e sua descrição, o valor orçado
inicial, o montante de alteração efetuada no exercício, o valor orçado atualizado (inicial +
alterações) e o percentual de variação entre o valor inicial e o valor atualizado.
3 – Arrecadação
Permite consulta a Execução do Orçamento da Receita, ou seja, aos valores arrecadados
diariamente, classificados de acordo com a natureza e destinação dos recursos.
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Será necessário fornecer o exercício desejado, a Entidade Governamental, a forma de
pesquisa, que poderá ser Arrecadação Diária ou Resumo Mensal e o período de pesquisa, caso
tenha escolhido Arrecadação Diária.
Arrecadação Diária

Serão exibidos dia a dia, de acordo com o período escolhido, o código da ficha de receita, a
classificação orçamentária e a descrição da receita, a natureza da receita (Orçamentária ou
Extra), a operação (Arrecadação ou Anulação), o valor arrecadado no dia, a fonte de recursos
(Origem), a Aplicação (Destinação do recurso) e o Banco onde houve a arrecadação.
Resumo Mensal

Serão exibidos os valores totalizados por mês, agrupados por ficha de receita. Será listado
inicialmente o valor previsto para arrecadar no exercício, e em seguida os montantes
arrecadados mensalmente e o saldo a arrecadar (valor previsto menos o acumulado arrecadado
mensalmente).
4 – Gastos
Permite consulta a Execução do Orçamento da Despesa, ou seja, aos valores gastos na
Administração Pública, classificados de acordo com a natureza da despesa, contendo
identificação do Credor, Data de Emissão, Valor, Processo Licitatório e demais
informações pertinentes a despesa.
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Será necessário informar o exercício a ser pesquisado, a Entidade Governamental o período
de pesquisa, que caso ficar em branco exibirá toda movimentação do exercício, o tipo de
movimento (Empenho; Sub-Empenho; Liquidação; Pagamento), a natureza da Despesa
(Orçamentária, Extra, Restos a Pagar), Tipo de Licitação e opcionalmente o CPF/CNPJ ou
parte do nome do Credor. Caso for informado alguma referencia ao credor, apenas despesas
deste credor serão exibidas.

Ao confirmar a pesquisa será exibido a movimentação da despesa do período escolhido,
constando numero do empenho, dotação, Identificação do Credor, tipo de movimento
(Empenho, Anulação Liquidação, Pagamento), data da movimentação e valor da despesa. A
última coluna, intitulada “Detalhes”, permite o acesso a um detalhamento do movimento de
despesa selecionado, onde será possível visualizar outras informações, tais como, o processo
licitatório, classificação orçamentária da despesa e histórico do movimento, permitindo ainda,
quando disponível, a exibição das imagens da Requisição de Compras, Nota de Empenho e
Nota Fiscal emitida pelo Credor. A exibição das imagens não constam como exigências da
Lei de Transparência, sendo uma iniciativa do Município a exibição das mesmas.

5 – Prestação de Contas
Permite acesso aos Demonstrativos Contábeis do “Contas Públicas”, item este, que já era
publicado deste 2004, e contém diversos demonstrativos, como por exemplo os
Balancetes Mensais da Receita e Despesa.
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Permite acesso ao “Contas Públicas”, que atende a Lei Federal 9.755/98, e que já estava
disponível no portal do Município desde 2004, e tem o objetivo de publicar diversos
demonstrativos contábeis.
É necessário que seja escolhida a categoria a ser pesquisada, o período e assunto, podendo no
entanto, serem pesquisados todos os documentos publicados.
O seguintes categorias estão previstas no “Contas Públicas”:

6 – Audiências Públicas
Permite acesso aos Demonstrativos Contábeis do “Contas Públicas”, que contêm diversos
demonstrativos, visando a consulta em especial às apresentações das Audiências Públicas
que são apresentadas rotineiramente a população.
Este item de pesquisa acessa o “Contas Públicas”, devido que “Audiências Públicas” é uma de
suas categorias.
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7 – Penápolis na CGU
Permite acesso ao link de Transparência Pública do Governo Federal (Controladoria
Geral da União), já posicionado na página com informações do Município de Penápolis,
contendo dados sobre repasses de recursos ao Município.

Este item objetiva facilitar o acesso a informações de repasses do Governo Federal ao
Município de Penápolis.
8 – Ajuda
Permite acesso a este tutorial.
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