MANUAL PORTAL TRANSPARÊNCIA
A transparência na gestão pública é princípio basilar da
Constituição Federal, no site institucional do Poder Legislativo,
esse princípio é atendido através do Portal Transparência, que
atende às determinações da Lei Complementar nº 131/2009, a
determinada "Lei da Transparência", que acrescentou
dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando ainda
mais o princípio da gestão fiscal responsável, foram
disponibilizado informações para que qualquer cidadão possa ter
o pleno acesso a todos os dados atinentes à atividade
parlamentar, bem como à execução orçamentária e financeira,
licitações, contratos e convênios, essas informações foram
disponibilizadas com a criação do "Porta da Transparência".
Esse manual tem por objetivo auxiliar na navegação para
que o usuário possa entender como chegar até a informação que
precisa. Vamos lá:

Na Página inicial, temos o Sistema Eletrônico do Serviço
de Informação ao Cidadão e do Portal da Transparência

1. E-SIC - Clicando em e-SIC, é possível solicitar
informações de forma eletrônica:

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.

Acompanhamento da
solicitação

Aqui temos relatório de todas as solicitações feitas.

2. PORTAL TRANSPARÊNCIA
Atuação dos vereadores
Informação sobre as comissões, atas e presença dos
vereadores nas sessões legislativas.

Financeiro
Aqui todas as informações referente as despesas realizada
pelo Poder Legislativo e receitas (repasse).

Instituição
Informação sobre departamentos, legislaturas, aqui
também é possível acessar a legislação e outras
informações pertinentes ao Poder Legislativo.

Prestação de Contas
Todos os relatórios gerados pelo Poder Legislativo,
referente a prestação de contas.

Publicações Diversas
As publicações realizadas pelo Poder Legislativo podem
ser acessada através desses link. Nesse tópico ainda, está
presente todas as informações e publicações de Licitações
e resoluções.

Recursos Humanos
Informações sobre servidores do Poder Legislativos.

2.1 LEIS
Em Leis, você pode listar
todas as leis, ou buscar pelo
tipo ou ainda entrar na opção
buscar para outras formas de
pesquisa.

Essas são as outras opções para buscar da legislação, por número, data de início
ou data final e pelo ano.

2.2 LICITAÇÕES
Nesse campo é possível verificar todas as licitações realizadas pelo Poder
Legislativo, podendo realizar a pesquisa por todas as licitações, licitações abertas,
em andamento, homologadas, desertas e fracassadas.

Em qualquer das pesquisas, vai ser possível verificar as informações acima:
número da licitação, número do processo administrativo, modalidade da licitação,
status ( estágio em que se encontra a licitação) e o objeto da licitação.

2.3 Prestação de Contas
Tanto Balancetes quanto Prestação
de Contas Anual, podem se realizar
pesquisa pelo ano ou listar todos.

Execução Orçamentária, aqui
pode
listar
todos
os
documentos, ou realizar
pesquisa por descrição, título
e data inicial.

o Relatório de Gestão Fiscal
(RGF),
abrangendo
as
informações referentes à
consecução das metas fiscais e
dos limites de que trata a Lei.

2.4 RECURSOS HUMANOS
O contracheques somente está disponível
para os servidores públicos devidamente
cadastrados.

O plano de carreira lista todas as legislações que versa sobre o Plano de Carreira
pelo título e resumo da legislação.

SERVIDORES E VENCIMENTOS: Neste campo
temos a pesquisa dos vencimentos pelo nome do servidor,
por departamento, por vínculos e ainda pelo cadastro.

SUPRIMENTO
DE
FUNDOS:
Informação sobre o Instrumento de
execução ao qual pode recorrer o
ordenador de despesas para, através de
servidor subordinado, realizar despesas
que, a critério da administração e
consideradas as limitações previstas em
lei, não possam ou não devam ser
realizadas por via bancária.

2.5 FINANCEIRO
Um dos pontos importante do portal transparência,
sem dúvida versa sobre a questão financeira do órgão
pública, por isso existe um tópico de explicações
gerais para auxiliar o cidadão a entender um pouco
sobre a sistemática de receita e despesas dentro do
Poder Legislativo.

São 08 tópicos, com
explicação sobre empenhos,
liquidação, restos a pagar,
convênios,
pagamentos
liquidação e outros, que tem
por finalidade situar o
usuários sobre os termos
técnico
da
questão
financeira.

