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Manual de utilização do servidor FTP do Portal Goiás Transparente
Este arquivo leia-me apresenta informações básicas sobre como utilizar
os arquivos disponíveis neste servidor de FTP. Abaixo são apresentados procedimentos
para abrir um arquivo e como localizar a informação que você busca. Os arquivos são
criados ou atualizados periodicamente com base em informações disponíveis nos
Sistemas de Informações Analíticas do Estado de Goiás, que sintetiza e unifica os dados
provenientes dos sistemas corporativos utilizados pelo Estado de Goiás. Informações
mais detalhadas sobre estes sistemas podem ser encontrados na página
http://www.segplan.go.gov.br/pagina/ver/5296/sistemas-corporativos.
Os arquivos disponibilizados aqui são do tipo texto codificados em UTF8 e apresentam informações em formato tabular com os seus campos delimitados por
vírgula (arquivos CSV - Coma-Separated Values). Podem ser importados em planilhas
(Excel, LibreOffice Calc, etc.).
As informações estão distribuídas nos grupos conforme abaixo:
•
•
•
•
•

EmpenhosLiquidacoesPagamentos - Arquivos com informações de empenhos,
liquidações, pagamentos e beneficiários de pagamentos do Estado divididos por
mês.
ExecucaoOrcamentaria - Arquivos com a execução orçamentária sob a
perspectiva de natureza de despesa e sob a perspectiva funcional programática
divididos por ano de exercício e atualizados mensalmente.
Licitacoes - Arquivos com informações de licitações em andamento/concluídas,
fornecedores do Estado e Lances/Ofertas realizadas nas licitações, divididos por
mês.
ReceitasEstaduais - Arquivos com informações sobre receitas previstas e
contabilizada por mês.
FolhaPagamento - Arquivos com detalhes da folha de pagamento do Estado
divididos por mês1.

Os arquivos estão nomeados de acordo com o objeto de seu conteúdo e a
referência
ao
período
que
representam.
Desta
forma,
o
arquivo
BeneficiariosPagamentos_201008.csv apresenta a relação de credores do Estado que
tiveram pagamento realizado no mês de Agosto de 2010. Abaixo alguns exemplos deste
padrão de nomenclatura:
•
•
•

Empenhos_200909.csv - Empenhos realizados no mês de setembro de 2009.
Liquidacoes_201011.csv - Liquidações realizadas no mês de novembro de 2010.
ReceitasEstaduais_200905.csv - Receitas prevista e realizada relativa ao mês de
maio de 2009.

1 A decisão judicial com antecipação de tutela (Protocolo Judicial nº 325941-74.2012.8.09.0051, Autos nº
980/2012- 201203259411), proferida pela Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, desobriga a
apresentação de detalhes da folha de pagamento para ocupantes do cargo de Procurador do Estado.
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•
•

Fornecedores_201412.csv - Fornecedores de licitações relativas a dezembro de
2014.
OfertasLicitacoes_201112.csv - Ofertas/Propostas de licitações relativas a
dezembro de 2011.

Abaixo explicaremos como importar o conteúdo de um arquivo para uma planilha
Excel, todavia os mesmos procedimentos podem ser utilizados em outras ferramentas.
1. Na barra de ferramentas, selecionar a opção Dados > Importar dados externos >
Importar dados.

2. Localizar o arquivo que irá ser importado. Atenção para a opção Arquivos do
tipo: que deve ser marcada como 'Todos os arquivos'.
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3. Selecionar a opção 'Delimitado' e a Origem do arquivo deve ser 'Unicode (UTF8)'.

4. Marcar a opção de 'Virgula' como delimitador e como qualificador de texto deve
ser selecionada a opção "
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5. Defina os tipos de dados como Texto ou Geral (somente para os campos
numéricos).

6. Defina em qual célula será inserido o conteúdo importado.
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7. O resultado é uma tabela com os atributos disponíveis no arquivo organizados
por coluna conforme abaixo:

Obrigado por utilizar o Portal da Transparência do Estado de Goiás!
Em caso de ainda persistir dúvidas sobre o uso do serviço entre em contato com a
Superintendência Central de Transparência Pública, através do telefone 062 3201-4186
ou do endereço de correio eletrônico transparencia@cge.gov.br
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