Manual de Navegação do Portal da Transparência
Prefeitura Municipal de Rio Verde
Atualizado em 20 de abril de 2017 (versão 1.1).

Este manual tem a finalidade de instruir o cidadão de como visualizar as
informações de seu interesse em nosso portal. Na página principal você
encontra todos as opções disponíveis para navegar.

1 – Receitas

Neste item, você visualiza todas as receitas do governo. Clicando neste botão,
você tem a opção de filtrar detalhadamente estas necessidades.
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Após a seleção de entidade, ano e mês, você pode visualizar o detalhamento
solucionado.

2 – Licitações

Neste item, você visualiza as licitações em andamento e finalizadas do governo
municipal, tem instruções de como visualizar ou participar de processos
licitatórios no município.

3 – Contratos

No item “Contratos”, você tem a opção de visualizar todos os contratos
realizados pelo governo municipal, filtrando-os por número, data ou nome do
contratado.
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4 – Despesas

Nesta opção, você pode filtrar as despesas empenhadas, liquidadas e pagas
pelo governo, por data e recurso.

5 – Compras

Neste item, você visualiza todos as compras realizadas pela entidade
selecionada, podendo filtrar por ano, mês, centro de custos e tipo de compra.

6 – Pessoal

Esta opção lhe apresenta toda a relação de servidores do governo municipal,
direcionando inicialmente para um sub-menu mais detalhado de opções.
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7 – Demonstrativos

Nesta opção, você tem acesso a diversos relatórios, como o Balanço
Geral, Gestão Fiscal, Relatórios de Execução Orçamentária e a legislação
específica fiscal do município.

8 – Contas Públicas

Nesta opção você tem acesso a informações como Tributos
Arrecadados, Recursos Recebidos e Repassados, Compras, Contratos e
seus Aditivos, Execução dos Orçamentos, Orçamentos Anuais, Balanços
Orçamentários, Demonstrativos de Receitas e Despesas, Anexos Anuais
e arquivos referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal.
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9 – Acesso à Informação

Nesta opção, o cidadão tem acesso às informações da Lei de Acesso à
Informação e ao e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), onde através
de formulário on line, o cidadão tem o direito de solicitar maiores detalhes
de informações solicitadas. Neste sistema, a população pode solicitar a
informação desejada, consultar o seu protocolo, solicitar recurso e
analisar as estatísticas do atendimento realizado.

10 – Despesas com Credor

Nesta opção, você pode relacionar todas as despesas do governo
municipal pelos credores, filtrando entidade, ano, natureza jurídica,
inscrição ou nome do favorecido.

11 – Despesas com Diárias e Passagens

Aqui é possível visualizar as despesas de diárias e passagens do governo
municipal, filtrando por entidade, data, tipo de gasto e categoria de gasto.
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12 – Fornecedores Impedidos

Aqui você pode visualizar a relação ou um fornecedor específico que está
impedido de participar de licitações do governo municipal, filtrando-os
por entidade, inscrição, número ou nome do fornecedor.

13 – Execução de Despesa

Nesta opção você visualiza todas as execuções de despesa realizadas
pelo governo municipal, filtradas por entidade e data.

14 – Gastos Diretos por Favorecido

Aqui você visualiza os gastos do governo municipal com favorecidos,
sejam Pessoas Físicas ou Jurídicas, por data, número ou nome.

15 – Convênios

Aqui você tem a opção de visualizar os convênios municipais, estaduais
e federais realizados pelo governo municipal.
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16 – Orçamento (2010 à 2015)

Nesta opção, você pode visualizar os relatórios orçamentários do
governo municipal, entre os anos de 2010 e 2016.

17 – Orçamento

Nesta opção, você visualiza os relatórios orçamentários à partir do ano
de 2017.

18 – Relatório Resumido de Execução Orçamentária (2008 à 2016)

Aqui você tem acesso ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária
do governo municipal, entre os anos de 2008 e 2016.

19 – Relatório Resumido de Execução Orçamentária (2017)

Nesta opção, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária está
disponível para visualização, referente ao ano de 2017.

20 – Transferências Estaduais e Federais

Aqui você pode visualizar as transferências financeiras entre entidades
governamentais, filtrando-os por data e entidade.
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Após realizar a consulta, o sistema retorna os resultados solicitados
através de lista.

21 – Perguntas e Respostas Frequentes

Aqui você tira dúvidas mais específicas sobre o sistema e o governo,
filtrando-os por entidade e palavra-chave.

22 – Normatização

Nesta opção você tem acesso ao menu de normatização, com acesso a
documentos de normatização e termos de compromisso e ajustamento
de conduta do governo municipal.
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23 – TCM

Neste botão você é redirecionado para a página do Tribunal de Contas
dos Municípios para a visualização da prestação de contas do governo
municipal com o este órgão regulador.

