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Apresentação
O presente manual de navegação, elaborado pela Controladoria Geral, tem como objetivo facilitar sua navegação e busca pelas informações contidas no Portal da Transparência que
é um instrumento importante, com acesso disponível a todo cidadão às informações das execuções orçamentária e financeira do Município, permitindo o acompanhamento das aplicações
dos recursos públicos, possibilitando maior fiscalização e participação popular.
A prefeitura do município do Paulista, em atendimento a Lei de Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) migrou em maio de 2016 para um novo modelo atualizando suas informações junto a novos recursos tecnológicos de sistema numa parceria com a Controladoria Geral da Prefeitura do Recife e o apoio técnico da EMPREL (Empresa Municipal de Informática), na
qual o Portal da Transparência é gerenciado pela Controladoria Geral do Município do Paulista.
Visando oferecer ainda mais transparência da gestão municipal para com a população Paulistense e os órgãos fiscalizadores, estamos todos os dias trabalhando para oferecer melhorias no
sitio do Portal da Transparência.
Considerando que a Prefeitura do Município do Paulista através de sua gestão tem o
compromisso de trabalhar pela cidade e por você, visamos assegurar ao cidadão uma maior
visibilidade das ações do Governo Municipal, através do acompanhamento da boa e correta
aplicação dos recursos públicos. Com isto, o sistema tem acesso amplo e liberado, sem qualquer
restrição para consulta, onde não há necessidade de senha ou autorização para acessar, baixar
e/ou utilizar o sistema.

À Controladoria.
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Do acesso ao sistema
O acesso ao novo Portal da Transparência do Município do Paulista pode ser executado através
do portal da prefeitura do Paulista pelo link: http://www.paulista.pe.gov.br/site/ clicando no
botão TRANSPARÊNCIA, conforme figura 1 a seguir:

Figura 1 - Homepage da Prefeitura do Paulista-PE

Outra forma é digitar na barra de endereço do seu browser de internet o link: http://transparencia.paulista.pe.gov.br/codigos/web/geral/home.php ou utilizar ferramentas de pesquisa
(por exemplo, o google.com.br) digitando: transparência paulista. No resultado da pesquisa o
primeiro link da lista é o que redireciona ao nosso sistema. Ver figura 2.

Figura 2 - Pesquisa realizada no site do google.com
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Página inicial
Dentre as partes da homepage (página inicial) do site do Portal da Transparência do município
do Paulista podemos observar a existência de um menu completo (ver figura 5) de informações
para acesso do usuário com links que direcionam de forma rápida para a opção desejada, assim
como os botões da área semitransparente (ver figura 3) com acesso direto as: Receitas, Despesas, Convênios, Licitações, Contratos, Demonstrativos Contábeis e Fiscais, Patrimônio, Planejamento e os Dados da Gestão.

Figura 3 - Homepage do Portal da Transparência do Município do Paulista-PE

Rolando a página inicial mais abaixo (ver figura 4), você notará um atalho que direciona para
fazer um pedido de informação, onde trataremos o passo a passo mais adiante neste manual.
Além disso, você verá um banner para acompanhamento do pedido de informação quando já se
tem o protocolo da solicitação de informação. E, as últimas notícias relacionadas ao município
do Paulista e o trabalho da Gestão. Logo mais no final da mesma página existe uma enquete a
fim de nortear a gestão no que está tendo como necessidades prioritárias no município de
acordo com o resultado da enquete.

Figura 4 - Segunda parte da homepage do Portal da Transparência.
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Outros links de interesse é encontrado na mesma página, tipo: o link que direciona para o portal
de ouvidoria geral do município do paulista, telefones e endereços das secretarias, tribunal
de contas do estado de pernambuco - tce/pe, portal da transparência da câmara municipal
do paulista-pe, tribunal de justiça de pernambuco - tjpe, tv paulista, dentre outros (encontra-

dos no botão Mais Links).

Trataremos com detalhes as opções um a um, então vejamos:
Figura 5 - Barra de menu do Portal da Transparência do Paulista

INÍCIO – volta para a página inicial do site do Portal da Transparência;
CONSULTAS – as consultas levam-no a visualizar informações sobre:

Receitas até dezembro de 2020
Neste link o usuário tem a disposição os links de Receita Total, Receita Detalhada e Lançamento
das Receitas.
•

Como realizar a consulta das receitas até dezembro de 2020? – Este tipo de consulta oferece a visualização das Receitas Totais e Receitas Detalhadas. O usuário pode
fazer a pesquisa escolhendo o ano e o período em que deseja consultar os valores de
receita do município no intervalo.

Figura 6 - Consulta das Receitas Totais do Município do Paulista no intervalo de Jan
a Dez de 2017

Logo abaixo da janela o resultado da pesquisa é mostrado os itens da Receita, podendo o usuário
desdobrar no sinal de + (mais) para visualizar as demais informações e seus respectivos valores.
O download é feito de forma gratuita, clicando no botão Salvar em PDF (em caso de arquivo
fechado, ou seja, não possível alteração) ou clicar no botão Salvar em Planilha (em caso de arquivo aberto para modificação/alteração desejada pelo usuário).
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No caso da Receita Detalhada o usuário pode consultar conforme a Receita Total, a diferença é
que pode ser acrescentado na consulta o Órgão/Ente da Prefeitura e, se desejar, a unidade gestora. Os campos com sinal de * (asteriscos) são obrigatórios. Veja figura 6 a seguir:

Figura 7 - Janela de consulta das Receitas Detalhadas

Receitas a partir de janeiro de 2021

Figura 8 - formulário das receitas com seus campos de pesquisa na parte superior

Na figura 8 perceba que o formulário tem um formato diferente do que as consultas das
receitas até 2020, contudo, trás informações mais detalhadas e com fácil pesquisa utilizando
os campos da parte superior da página, na qual, o resultado da pesquisa é listado logo a
seguir na parte inferior, podendo o usuário salvar sua pesquisa em vários formatos de arquivo, conforme os botões coloridos abaixo do botão Pesquisar localizado à direita da página. Ainda é perceptível que existem neste formulário 03 (três) abas, sendo a que abre instantaneamente a aba Receitas, logo ao lado temos: Repasses Recebidos e Receitas Extras.
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Despesas até dezembro de 2020
Neste link as informações para consulta estão à disposição do usuário com as modalidades
de gastos realizados pelo governo municipal com serviços, obras e compras, com a finalidade de atender as necessidades coletivas da população. Menu Consultas, opção Despesas submenu Despesas até dezembro de 2020 (figura 9).

Figura 9 - menu de acesso às Despesas do município
•

Como consultar as despesas até dezembro de 2020? – na página de despesas é exibido as opções de consulta das despesas, sendo: Despesa Total, Despesa Detalhada Por
Órgão/Unidade, Despesa Detalhada por Credor/Empenho e Despesa Funcional Programática;

Figura 10 - Consulta das Despesas Totais

Na figura 10, mostra um exemplo de uma consulta realizada através da opção de Despesas Totais. Em seguida, logo abaixo da janela o resultado da pesquisa é mostrado os itens da Despesa
consultada, podendo o usuário desdobrar no sinal de + (mais) para visualizar o desdobramento
das demais informações e seus respectivos valores. No caso do download, é feito de forma gratuita, clicando no botão Salvar em PDF (em caso de arquivo fechado, ou seja, não possível alteração) ou clicar no botão Salvar em Planilha (em caso de arquivo aberto para modificação/alteração desejada pelo usuário).
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Figura 11 - Consulta do Detalhamento das Despesas Efetuadas por Órgão

Despesas a partir de janeiro de 2021
Neste link as despesas são exibidas através de um formulário prático e autodidático na qual lhes
oferecem formulários na parte superior que funcionam como filtro de pesquisa para o usuário
obter as informações mais diretas. O resultado da pesquisa aparece listado na parte inferior da
tela, na qual o usuário pode salvar em diversos formatos de arquivo, com os botões de salvamento, coloridos, localizado ao lado direito da página abaixo do botão pesquisar (ver figura 12).
O usuário pode pesquisar também através das abas: Empenhos, Liquidações, Pagamentos, Extra
Orçamento e Repasses Financeiros.

Figura 12 - Página das despesas a partir de janeiro de 2021
•

Convênios - exibe a lista de secretarias que possuem contratos de convênios em PDF.

•

Licitações - Lista os tipos de licitações e suas modalidades, bem como a proposta vencedora, todos eles com dados históricos a partir de 2016. Para visualizar quaisquer tipos
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na integra, basta apenas acessar o menu Consultas> Licitações e ao escolher a modalidade você pode consultar clicando no sinal de + (mais) para desdobrar o conteúdo do
ano desejado, assim como o número de cada item.

Figura 13 - Consulta realizada em Concorrência, ano 2016 número 001 2016
•

Contratos - Lista as secretarias que possuem ou possuíam contratos desde 2016 com
alguma empresa ou ente de uma federação. Os contratos são exibidos na íntegra, todos
com assinatura do gestor responsável. Para visualização basta apenas navegar conforme
o menu Licitações, utilizando do mouse para abrir o sinal de + (mais) da secretaria desejada e abrir o contrato que pretende visualizar e realizar download.

Figura 14 - Consulta de um contrato do ano de 2017 da secretaria de assuntos jurídicos
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•

Demonstrativos Contábeis - Os demonstrativos estão em formato PDF, onde o usuário
pode visualiza-lo na íntegra, fazendo o acesso através do clique no sinal de + (mais) desdobrando para as opções desejadas, como: O Balanço Orçamentário Consolidado, Balanço Financeiro Consolidado, Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Execução dos Programas por Órgão, Demonstrativo da Execução das Ações por Programas, Dívida Flutuante, Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas Segundo Vínculo de Recursos dos Fundos.

•

Planejamento Orçamentário - É um espaço destinado a consulta do Plano Plurianual
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Figura 15 - Consulta do usuário ao PPA, LDO e LOA do ano de 2017.

•

Dados da Gestão - Esta opção do menu oferece umas sub-opções relativos ao: Patrimônio, Audiências Públicas, Dívida Fundada, Estrutura Organizacional (Artigo 8o. da
LAI), Leis do Município, Meio Ambiente, PMRS-Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, Precatórios, PreviPaulista, Saúde e Dívida Ativa.
Patrimônio - Para gerar o relatório
de Bens Móveis e Imóveis do Município, preencha os campos 'Ano'
e 'Mês' que servirão de limite para
a consulta, opcionalmente 'Órgão'
e 'Unidade', e então clique no botão 'Enviar'. Os valores informados
são apresentados em Reais (R$).
Após o resultado da Consulta, para
filtrar as informações pesquisadas
informe na caixa de texto, abaixo
de cada coluna, os dados de pesquisa desejado, além de que pode

Figura 16 - Menu Dados da Gestão com suas sub-opções ativas
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ser navegado pelos botões localizados abaixo do resultado da consulta (ver figura 17).

Figura 17 - Resultado da consulta do Patrimônio

A opção de consulta do Patrimônio do município também pode ser acessada pelo botão Patrimônio encontrado na tela inicial do site do Portal da Transparência.

Figura 18 - Botão Patrimônio localizado na tela inicial do Portal
•

Demonstrativos Fiscais - Utilizado para consultar sobre a Lei Municipal de Acesso à
Informação (LAI), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o RREO - Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (Administração Direta, Indireta e Fundações), a Prestação de
Contas do Prefeito e a Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta.
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Figura 19 - Os demonstrativos fiscais a disposição do usuário para consulta

Figura 20 - Solicitando um pedido de informação

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Este menu é correspondente à Lei Federal nº 12.527/2011, onde tem o objetivo de lhe oferecer
a informação que você ainda não encontrou em nosso portal, e pretende obter, de forma digital,
a resposta em prazo pré-determinado a sua solicitação. Nele você solicita, recebe um número
de protocolo para acompanhamento do seu pedido de informação e ainda pode entrar com
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Recurso caso não tenha sido atendido ou esteja insatisfeito com a resposta do ente do município, tudo isso baseado e regulamentado na Lei Federal de Acesso à Informação LAI nº
12.527/2011.

Passo a Passo como fazer um Pedido de Informação online
1º) No espaço destacado para os Dados do Solicitante, deve-se preencher o formulário com
seus dados pessoais, dando prioridade aos destacados por asterisco (*) que são campos obrigatórios para preenchimento;

2º) No espaço destacado para Solicitação, o usuário escolhe o motivo pela qual quer solicitar a informação, se: Estudo, Pesquisa, Denúncia ou Outros.

Figura 21 - Motivo da Solicitação

3º) Para escolher o órgão para o qual você deseja encaminhar o pedido, deve-se clicar na ponta de seta da caixa SECRETARIA/ORGÃO (que é um campo obrigatório).

Figura 22 - Escolha a secretaria

4º) Na caixa ASSUNTO, é listado as opções relativos à secretaria escolhida. Clique na ponta de seta do campo ASSUNTO e escolha o desejado.
Figura 23 - Escolha o assunto

5º) Na caixa DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO, o usuário
deve escrever o pedido de forma objetiva, usando até
260 (duzentos e sessenta) caracteres. No caso de o
usuário obter um arquivo para complementar o pedido de informação, o envio deve ter no máximo
25MB sendo arquivos no formato PDF ou TXT. Para
Figura 24 - Descrição preenchida e Escolha de

anexar deve-se clicar no botão Escolher Arquivo (Des- Imagem a ser anexada
tacado na Figura 20).
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Figura 25 - Caracteres especiais a ser digitado pelo usuário

6º) O usuário deve agora digitar ‘obrigatoriamente’ os caracteres especiais e em seguida clicar
no botão Enviar Solicitação (ver figura 21).

Ainda dentro do menu Lei de Acesso à Informação, obtém os endereços das autoridades responsáveis por fornecer informações desejadas e ainda você encontra as alternativas a seguir:
•

Apresentação - LAI - Objetivando o compromisso de fidelização a LAI (Lei nº
12.527/2011);

•

Perguntas Frequentes - LAI - Local para retirada de dúvidas em relação aos pedidos de
informação;

•

Consulta à Lei - LAI - Link para consulta e download da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei
de Acesso à Informação) e Decreto Federal nº 7.724 de 16 de maio de 2012.

•

Acompanhe seu Pedido - Local para consulta do status do seu pedido de informação
gerado anteriormente, com finalidade de verificar se está sendo analisado ou se foi encaminhado para outro órgão especifico responder ou se já foi respondido. O Município
tem até 20 dias consecutivo para lhe responder a solicitação, podendo ser prorrogado
uma única vez por mais 10 dias. A contagem é de forma consecutiva.

Figura 26 - Local onde o usuário digita os números do protocolo do pedido de informação
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•

Recurso - espaço destinado a preenchimento do protocolo de recurso registrado contra
um ente/secretaria do município que não lhe forneceu a resposta como o usuário esperava ou em casos de vencimento de prazo.

Figura 27 - Espaço para digitar o número do recurso para consultar o pedido
•

Endereços e Responsáveis - Espaço para consulta às secretarias e seus respectivos endereços físicos, seu telefone para contato e aos nomes das Autoridades da LAI que foram treinados para fornecer e encaminhar informações sobre algum pedido de informação do usuário.

Figura 28 - Tabela de Endereços das secretarias e suas respectivas Autoridades da LAI
•

Relatórios Estatísticos - Local para consultar os relatórios de tratamento dos pedidos de
informação do usuário ao município em todas as secretarias, contendo quantitativos e
gráficos de respostas junto aos motivos das solicitações e tempo de resposta para a demanda e os status do andamento. Toda o controle é realizado pela Secretaria de Controladoria e Planejamento e Gestão.

Figura 29 - Relatórios estatísticos dos pedidos de informação
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PERGUNTAS FREQUENTES
Este menu oferece tirar dúvidas do internauta sobre o Portal da Transparência com algumas
perguntas e suas respectivas respostas.

Figura 30 - Menu Perguntas frequentes sobre a transparência

GLOSSÁRIO
O glossário lhe oferece uma gama de definições de nomenclaturas encontradas tanto em nosso
portal como no dia a dia sobre despesas, finanças públicas e receitas, que por sua vez ajudam a
esclarecer através de definições resumidas e diretas.

Figura 31 - Glossário com definições de A a Z sobre Despesas, Finanças Públicas e Receitas
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SOBRE O PORTAL
Neste menu, o sistema oferece a apresentação do
Portal da Transparência do município do paulista,
informando a lei que o regulamenta e seu instrumento de importância ao usuário.
No espaço destinado a Perguntas Frequentes possibilita o usuário ter acesso as principais dúvidas com
relação aos tipos de transparência, o que visa o Portal, quais órgãos são obrigados a divulgar informações... dentre outros.

Figura 32 - Menu sobre o Portal

O Glossário oferece uma gama de informação relativas as Despesas, Finanças Públicas e Receitas
da gestão do município, todos os questionamentos em ordem alfabética, facilitando a busca
pela informação.
A opção de atualização de dados refere-se aos arquivos a serem publicados no portal em que
dependem de sua periodicidade para exibição no site para a população. Isto claro, fazendo obediência as leis que decretam a sua amostra.
A legislação informa a legalidade das publicações no Portal da Transparência, que é assegurada
pelas leis de acesso à informação (12.527/2011) e a lei de transparência recebidas pela união
(9.452/1997).
O Manual de Navegação é uma pequena apostila que contem de pouco mais de 18 páginas, a
qual oferece em detalhes as definições de cada tela do Portal da Transparência deste município,
com explicações simples e prints que garantem uma visão geral do sistema.
O Mapa do Site do Portal da Transparência
permite a exibição de todas as alternativas
constantes nos menus e submenus do sistema, tornando mais transparente às informações a serem encontradas no site.
As Informações sobre Acessibilidade oferecem informações sobre teclas de atalhos para
acesso aos comandos do Portal sem necessiFigura 33 - Mapa completo do site do Portal da Transparência do Paulista
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dade de utilização do mouse, explicações detalhadas sobre os botões de alto contraste e aumento de fontes, Navegadores e Tecnologias Assistivas.

OUVIDORIA
Este espaço é um canal de pedido de informação destinado ao usuário/munícipe que pretende,
além de solicitar um pedido de informação através do menu LAI, falar com a prefeitura solicitando retirada de uma dúvida, realizar uma denúncia de forma anônima, fazer uma reclamação,
sugerir algo para a gestão ou dar um elogio.
http://transparencia.paulista.pe.gov.br/codigos/web/faleConosco/faleConosco.php

Figura 34 - Formulário de solicitação através da ouvidoria contido no Portal da Transparência

Neste canal de informação (diferente do Pedido de Informação da LAI, visto anteriormente) não
é obrigatório a identificação do usuário, ou seja, podendo solicitar de forma anônima.
O espaço destinado para o envio da mensagem é de até 260 caracteres sem a possibilidade de
arquivo anexo, contudo, esta mensagem é registrada no sistema do Portal da Transparência e
encaminhada ao e-mail funcional da ouvidoria (ouvidoria@paulista.pe.gov.br), consequentemente consultado nos mesmos prazos contidos na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
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