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1. Apresentação 

 

Este Manual de Navegação foi elaborado com a finalidade de facilitar a 

utilização das  ferramentas no Portal da Transparência do Estado de Goiás. 

Destina-se a orientar o cidadão para que este encontre os dados desejados e 

estimulá-lo a exercer o controle social, por meio da fiscalização dos Gastos 

Governamentais e da Administração Pública como um todo. 
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2. Tela Inicial (home) 
 

 

A tela inicial (home) é composta pelas seguintes opções: “Acessibilidade”, 

“Inverter Cores”, tamanho das letras (“A- A A+”), “Mapa do Site”, “Manual de 
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navegação”, “Perguntas Frequentes”, “Origem dos Dados”, “Glossário” e 

“Contato”, conforme destacado no item 1, em vermelho (lado direito da tela). 

 

Adiante, no item 2, verificam-se: “Ouvidoria-Geral do Estado”, “Acesso à 

Informação”, “SIC-Serviço de Informação ao Cidadão”, “e-SIC-Serviço Eletrônico 

de Informação ao Cidadão”, “Dados Abertos” e ferramenta de busca, 

representada por uma lupa, com fundo amarelo      . 

 

Observam-se, ainda, as opções “Despesas”, “Receitas”, “Convênios e 

Repasses”, “Pessoal”, “Planejamento e Orçamento” e “Gestão Fiscal e 

Governamental” na região do item 3. 

 

Note-se que acima de cada retângulo (destaque 3.1) há um sinal de 

interrogação (“?”). Caso se clique sobre esse símbolo, uma breve explicação 

acerca do assunto será disponibilizada. 

Na região do item 4, o usuário tem acesso a: “Diário Oficial”, “Vapt Vupt 

Digital”, “TCE/Obras Públicas”, “Legislação Estadual” e “Transparência dos 

Demais Poderes”. O símbolo ( ) indica que o usuário será redirecionado para 

um site externo. 

 



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Superintendência Central de Transparência Pública 

 

 

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP – CGE 

Rua 82 n.º 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 – Goiânia – GO – Fone: 3201-5377 
10 

Além disso, no item 5 são disponibilizadas as opções “Organizações 

Sociais”, “Mosaico Orçamentário”, “Adote uma Obra”, “Educação”, “Indicadores 

Socioeconômicos”, “Fornecedores Impedidos”, “Precatórios” e “Conselho de 

Transparência Pública e Combate à Corrupção”. O símbolo ( ) indica que o 

usuário será redirecionado para um site externo. 

 

Na região do item 6, têm-se os caminhos diretos às opções compreendidas 

nos menus e submenus disponibilizados no sítio da transparência. 

 

Por fim, no item 7, temos o selo “Acessibilidade Brasil”, indicando que o 

Portal de Transparência segue as Normas Brasileiras de Acessibilidade na 

Internet. 

 

Nas próximas páginas, cada uma das opções descritas anteriormente será 

pormenorizada. 
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2.1 Acessibilidade 

 

No canto superior esquerdo está localizada a opção “Acessibilidade”. Caso 

seja selecionada, será disponibilizada ao cidadão uma explicação sobre o 

assunto, os atalhos de acessibilidade bem como a legislação sobre o tema. 

2.2 Inverter Cores 

 

Essa opção diz respeito à acessibilidade, possibilitando o acesso ao portal 

da transparência àqueles cidadãos que possuam determinada deficiência visual. 

2.3 A-  A  A+ (tamanho da fonte) 

 

Trata-se de opção destinada a aumentar (A+) o tamanho da fonte (letras, 

palavras) ou diminuir o tamanho da fonte (A-). Ao clicar sobre “A”, volta-se para o 

tamanho padrão da fonte. Essa opção diz respeito à acessibilidade, possibilitando 

o acesso ao portal da transparência àqueles cidadãos com determinada 

deficiência visual. 
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2.4 Mapa do Site 

 

O mapa do site resume cada uma das funcionalidades à disposição do 

cidadão, disponibilizando de forma simples os acessos aos menus e submenus 

constantes no portal da transparência. 

2.5 Manual de navegação 

 

O Manual de Navegação do Portal da Transparência do Estado de Goiás foi 

preparado com o objetivo de disponibilizar de forma clara, sucinta e ilustrada 

informações sobre como acessar o sítio do Portal e obter rapidamente as 

informações desejadas com relação aos gastos governamentais e contribuir com 

o governo em seu papel de fiscalização. 

Para acesso à ele, após selecionar a opção “Manual de navegação”, clique 

sobre a opção “Acesse aqui”, ilustrado abaixo: 

 



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Superintendência Central de Transparência Pública 

 

 

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP – CGE 

Rua 82 n.º 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 – Goiânia – GO – Fone: 3201-5377 
13 

2.6 Perguntas Frequentes 

 

Este item consiste num apanhado de perguntas e respostas mais 

recorrentes sobre os temas do site da transparência. Sua simples leitura pode 

sanar as dúvidas mais comuns, evitando que seja necessário o questionamento 

diretamente à equipe do Portal da Transparência. 

2.7 Origem dos Dados 

 

Ao clicar nessa opção, serão informadas as fontes nas quais os conteúdos 

das páginas do portal Goiás Transparente são extraídos. 

2.8 Glossário 

 

O glossário é uma lista alfabética contendo os termos (e seus conceitos) 

utilizados no contexto da transparência pública. 
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Dessa forma, caso o cidadão queira tirar alguma dúvida acerca do 

significado de determinado termo, basta localizá-lo e clicar sobre o mesmo. 

2.9 Contato 

 

Trata-se de canal de contato direto do cidadão com a equipe do Portal da 

Transparência. Nesse local é disponibilizado, ainda, o endereço, o telefone e o 

email dessa equipe. 

2.10 Tela inicial (Home) 

A qualquer momento o cidadão pode retornar para a tela inicial, bastando, 

para isso, que ele clique sobre o seguinte item (usualmente localizado no canto 

superior esquerdo da tela): 
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2.11 Ouvidoria-Geral do Estado 

 

Ao clicar na opção “Ouvidoria-Geral do Estado” é disponibilizado ao cidadão 

um canal permanente e de fácil acesso, onde ele pode se manifestar, de modo a 

estabelecer um relacionamento democrático e transparente com a Administração 

Pública Estadual. 

As manifestações (elogio, denúncia, pedido de acesso à informação, 

reclamação, sugestão e informações gerais) realizadas são encaminhadas aos 

órgãos e entidades que compõem a estrutura organizacional do Poder Executivo 

Estadual, recebendo o devido tratamento e usadas posteriormente para o 

direcionamento de políticas públicas. 
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Tais manifestações são registradas em sistema próprio, sendo fornecido ao 

cidadão um número de protocolo que poderá ser consultado digitando-o no 

campo ilustrado a seguir: 

 

Ademais, conforme figura abaixo, é informado ao cidadão o telefone, fax, 

endereço e relação das unidades vapt-vupt destinadas ao serviço de informação 

ao cidadão. 
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Caso o cidadão queira visualizar os endereços, telefones e horários de 

funcionamento das unidades vapt vupt para atendimento presencial, basta clicar 

em “Clique aqui e veja a Unidade mais próxima”. Será apresentada a seguinte 

tela, cabendo ao cidadão procurar a unidade mais próxima de sua residência: 

 

Por fim, o cidadão pode verificar no mapa (ao final da relação acima) onde 

se localizam as referidas unidades do vapt vupt. Veja tela abaixo: 
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2.12 Acesso à Informação 
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No link “Acesso a Informação”, o cidadão poderá acessar às seguintes 

informações: normas legais sobre o acesso a informação (Legislação); 

informações gerais acerca da transparência (Transparência), tais como: o que é a 

LAI, os direitos do cidadão, como pedir uma informação, como interpor recursos; 

manuais sobre processo administrativo disciplinar e procedimentos disciplinares. 

Veja a aparência do item 1 na figura anterior. 

Da mesma forma, são publicadas ações voltadas à prevenção à corrupção 

(Prevenção à Corrupção), tais como o Mapeamento de Riscos de Corrupção – 

MRC, manual e ranking do MRC; ações que dizem respeito a ética e ao controle 

social, tais como as cartilhas elaboradas pela CGE versando sobre a ética no 

serviço público e o controle social da administração pública (Ética e Controle 

Social); avaliações promovidas pelo Ministério Público Federal, Controladoria-

Geral da União – TCU etc., (Avaliações); relatórios e publicações que tenham 

correlação com a transparência pública e/ou cujo objeto a legislação vigente 

determina a devida publicação (evidenciando-se, assim, a essência do princípio 

da transparência); documentos para a usabilidade do portal e documentos de 

Planejamento e orçamento. Veja a aparência do item 1 na figura anterior. 

Por fim, é possível que o cidadão conheça, por meio desta opção (Acesso à 

Informação), o campo de “acesso à informação” de qualquer um dos 

órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Goiás, selecionando o 

órgão/entidade no menu “Acesso à Informação dos órgãos/entidades do Poder 

Executivo Estadual” constante no centro da tela. Veja o item 2 na figura anterior. 

  



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Superintendência Central de Transparência Pública 

 

 

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP – CGE 

Rua 82 n.º 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 – Goiânia – GO – Fone: 3201-5377 
20 

2.13 SIC-Serviço de Informação ao Cidadão 

 

Clicando-se em “Serviço de Informação ao Cidadão” é apresentada ao 

cidadão uma planilha contendo o nome da unidade de atendimento presencial, 

seu endereço e os horários de funcionamento, de forma a assegurar ao cidadão o 

atendimento presencial caso queira formalizar seu pedido de acesso à 

informação. 
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2.14 e-SIC-Serviço Eletrônico de Informação ao 
Cidadão 

 

Clicando-se no “e-SIC - Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão”, será 

aberto um formulário eletrônico de manifestação ao cidadão, para que o mesmo 

possa fazer, pela internet, seu pedido de acesso à informação. Veja tela abaixo: 
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Para que o pedido seja analisado é necessário que o cidadão preencha as 

informações solicitadas no formulário, digite os caracteres de segurança e clique 

em “enviar manifestação”. Caso queira limpar as informações já descritas, basta 

clicar em “limpar”. 

Caso o cidadão escolha enviar manifestação, será gerado um número de 

protocolo que deverá ser anotado para consultas posteriores. (Veja figura da 

página 16). 
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2.15 Dados Abertos 

 

Na opção “Dados Abertos” está disponível um conjunto de dados oriundos 

dos sistemas governamentais, em formato CSV, não proprietários e sem 

restrições de licenças ou mecanismos de controle. É possível acessá-los através 

do Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) ou via Web Services. 

Em caso de dúvida, é disponibilizado um manual de uso da ferramenta FTP. 

O conteúdo disponível traz dados sobre Empenhos, liquidações e 

pagamentos, Execução Orçamentária e Financeira, Folha de Pagamento, 

Licitações, Patrimônio, Plano Plurianual (PPA) e Receitas Governamentais. 
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2.16 Ferramenta de busca 

 

Próximo ao canto superior direito está localizada a ferramenta de busca de 

informações no sítio, a qual pode-se ir diretamente a um assunto sem a 

necessidade de navegar pelas páginas do portal. 
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2.17 Despesas 

 

Neste campo é apresentada uma visão geral acerca das despesas 

governamentais, sendo oferecidas ao cidadão as seguintes opções: “Advogados 

Dativos”, “Aplicação dos Recursos da CELG D”, “Beneficiários de Pagamentos”, 

“Contratos”, “Empenhos e Pagamentos”, “Execução Orçamentária”, “Gastos 

Governamentais” e “Licitações”. 
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2.17.1 Advogados Dativos  

 

Ao selecionar a opção “Advogados Dativos”, será aberta a tela acima 

contendo uma breve explicação sobre o assunto. Caso o cidadão queira 

visualizar os pagamentos a eles realizados, basta clicar no link (destaque em 

azul) referente ao  período desejado. 
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2.17.2 Aplicação dos Recursos da CELG D 

 

No campo “Aplicação dos recursos da CELG D” é possível que o cidadão 

promova consulta simples acerca da aplicação dos recursos arrecadados com a 

privatização da CELG Distribuição, por órgão.  

Ao selecionar uma linha da tabela, teremos o detalhamento dos repasses 

realizados ao órgão, conforme figura abaixo. 
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 Para visualizar as OPs referentes à uma CMDF específica, basta clicar 

sobre a linha desejada. 

 

2.17.3 Contratos 

 

Ao selecionar a opção “Contratos”, será aberta a tela acima (mostrando a 

opção “Visão Geral”) e serão disponibilizados ao cidadão dois filtros (localizados 

no canto superior esquerdo) “ano de início de vigência” e “tipo de contrato”. Após 
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utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou em 

“Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Acima do gráfico de pizza, temos uma régua que permite a visualização dos 

dados por mês. Selecione o mês desejado clicando na barra. Caso o cidadão 

clique no ícone será iniciada uma apresentação dos dados do gráfico mês a 

mês. 

Detalhes de Contratos 

Caso haja o interesse de obter maiores detalhes dos contratos, poderá 

selecionar a opção “Detalhes de contratos” (tela abaixo), oportunidade na qual 

uma nova tela será aberta com os seguintes filtros: “Ano de início de vigência”, 

“Mês de Início de Vigência”, “Número do contrato”, “Tipo de contrato”, “Nome do 

Órgão”, “Nome do Contratado Pessoa Física”, “Razão Social do Contratado” e 

“Número do Processo”. Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a 

informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Para ter acesso aos “Detalhes da licitação”, “Documentos do Contrato” ou 

“Empenhos Realizados”, clique no ícone ( ) correspondente. 
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Contratados 

Caso haja interesse do cidadão de obter maiores detalhes dos contratados, 

o mesmo poderá selecionar a opção “Contratados” (tela abaixo), oportunidade na 

qual uma nova tela será aberta com os seguintes filtros: “Ano de início de 

vigência”, “Mês de Início de Vigência”, “Número do contrato”, “Nome do 

Contratado Pessoa Física”, “CPF do Contratado”, “Razão Social do Contratado”, 

“CNPJ do contratado”, “Nome do Órgão”. Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” 

para obter a informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar 

outros critérios. 

 

Registro de Preços 
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Na opção “Registro de preços” são mostradas as contratações realizadas 

através de Atas de Registro de Preços. Serão disponibilizadas ao cidadão as 

seguintes informações: “Sigla do Órgão”, “Data da Solicitação”, “Código da 

Solicitação de Aquisição”, “Valor Contratado”, “Objeto da Licitação”, “Número do 

Processo”, sendo que clicando no “Código da Solicitação de Aquisição” ou no 

“Número do Processo” de um determinado contrato, novas abas com 

detalhamentos destas informações serão abertas. 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano da Solicitação”, “Mês da Solicitação”, “Órgão”, “Data da 

Solicitação”, “Num. Processo”, “Valor Adjudicado”. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 
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Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta.

 

. 
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2.17.4 Empenhos e Pagamentos 

 

Nesta página é possível obter informações detalhadas sobre as despesas 

empenhadas (Empenhos) podendo filtrá-las por data, unidade orçamentária, 

CNPJ, CPF e/ou nome do favorecido. Estes filtros encontram-se no lado esquerdo 

da tela. Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação 

desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Para informações sobre as despesas liquidadas clique na opção 

“Liquidação” e para as despesas pagas, “Pagamentos”. Sendo os filtros os 

mesmos daqueles apresentados na opção “Empenhos”. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema poderá exibir tela contendo alguma informação 

pré-selecionada, devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Superintendência Central de Transparência Pública 

 

 

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP – CGE 

Rua 82 n.º 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 – Goiânia – GO – Fone: 3201-5377 
34 

 

2.17.5 Execução Orçamentária 

Visão Geral  

 

Ao clicar em “Execução Orçamentária” será aberta a tela acima 

disponibilizando a visualização geral (“Visão Geral”), que traz informações como: 

Exercício, Dotação Inicial (LOA), Valor Autorizado (Valor inicial com 

suplementações), Valor Empenhado, Percentual empenhado, Valor Liquidado, 

Valor Pago e Percentual pago com possibilidade de aplicação de filtros para a 

Unidade orçamentária. Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a 

informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 
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Acima do gráfico de pizza, temos uma régua que permite a visualização dos 

dados por ano. Selecione o ano desejado clicando na barra. Caso o cidadão 

clique no ícone será iniciada uma apresentação dos dados do gráfico ano a 

ano. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema poderá exibir tela contendo alguma informaçã–o 

pré-selecionada, devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Além disso, são disponibilizadas as seguintes opções: “Natureza de 

Despesa”, “Funcional”, “Programa/Ação” e “Restos a Pagar”, as quais são 

descritas a seguir: 

Natureza de Despesa 
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Nesta opção, o cidadão poderá visualizar em planilha e em gráfico o valor 

empenhado, liquidado e pago por natureza de despesa e ainda poderá filtrar por 

Exercício, Unidade orçamentária, Fonte de recurso, Categoria econômica, Grupo 

de natureza de despesa, Modalidade de aplicação, Elemento e Subelemento de 

despesa. (Veja figura acima) 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema poderá exibir tela contendo alguma informação 

pré-selecionada, devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Funcional (Funcional Programática) 

 

O cidadão poderá visualizar em planilha e em gráfico o valor empenhado, 

liquidado e pago por função/subfunção de despesa e ainda poderá filtrar por 

Exercício, Unidade orçamentária, Fonte de recurso, Categoria econômica, Grupo 

de natureza de despesa, Modalidade de aplicação, Função e Subfunção. (Veja 

figura acima) 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 
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Nota: ao acessar esta opção, o sistema poderá exibir tela contendo alguma informação 

pré-selecionada, devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

 

Programa/Ação 

 

Nesta tela é possível visualizar em planilha o valor empenhado, liquidado e 

pago por programa/ação do PPA e ainda poderá filtrar por Exercício, Unidade 

orçamentária, Fonte de recurso, Categoria econômica, Grupo de natureza de 

despesa, Modalidade de aplicação, Programa e Ação. (Veja figura acima) 
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Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema poderá exibir tela contendo alguma informação 

pré-selecionada, devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Restos a Pagar 

 

Nesta tela, o cidadão poderá visualizar em planilha e em gráfico o exercício, 

os restos a pagar já pagos (“RP Pagos R$”) e os restos a pagar que aguardam 

pagamento (“RP a Pagar R$”) e ainda poderá filtrar por Exercício e Unidade 

orçamentária (Veja figura acima) 
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Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema poderá exibir tela contendo alguma informação 

pré-selecionada, devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

 

2.17.6 Fornecedores 

 

No campo “Fornecedores” é possível que o cidadão promova consulta 

simples acerca daqueles que forneceram bens ou serviços ao Estado, sendo-lhe, 

ainda, facultado realizar consulta com filtros (disponibilizadas no canto esquerdo 
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da tela): “Ano do Empenho”, “Mês do Empenho”, “Unidade Orçamentária”, “Fonte 

de Recurso”, “Subelemento de Despesa”, “CPF/CNPJ do Credor”, “Nome/Razão 

Social do Credor” e “Número do Empenho”. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Caso o cidadão queira saber mais informações sobre um determindado 

beneficiário, basta clicar em seu CNPJ/CPF (destacado em azul) que a tela 

abaixo abrirá: 

 

Esta aba “Extrato de Pagamentos” mostra a relação dos empenhos 

realizados a favor do beneficiário selecionado, com as respectivas liquidações e 

pagamentos. 

É possível também restringir a consulta com os filtros disponibilizados no 

canto esquerdo da tela: “Exercício”, “Unidade Orçamentária”, “CPF/CNPJ do 

Credor”, “Nome/Razão Social do Credor” e “Número do Empenho”. 
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Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Caso o cidadão queira saber mais informações sobre um determinado 

empenho, basta clicar em seu número (em azul) e a seguinte tela será mostrada, 

com a descrição do documento (empenho, liquidação, pagamento) e o seu saldo: 

 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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2.17.7 Gastos Governamentais 

 

Ao selecionar a opção “Gastos Governamentais”, será aberta a tela acima 

(mostrando a opção “Visão Geral”) e serão disponibilizados ao cidadão os 

seguintes filtros (localizados no lado esquerdo) “Ano da liquidação”, “Mês da 

Liquidação”, “Unidade Orçamentária”, “Fonte de Recurso”, “Grupo de Natureza de 

Despesa”, “Subelemento de Despesa”, “CPF do Credor”, “CNPJ do Credor”,  

“Nome/Razão Social do Credor” e “Número do Empenho”. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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2.17.8 Licitações 

 

Ao selecionar a opção “Licitações”, será aberta a tela acima (mostrando a 

opção “Visão Geral sobre as Licitações Concluídas”) e serão disponibilizados ao 

cidadão os seguintes filtros (localizados no lado esquerdo) “Ano da Solicitação”, 

“Mês da Solicitação, “Nome do Órgão”. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Além da visão geral, ao cidadão são disponibilizadas as seguintes opções: 

“Licitações em Andamento”, “Licitações Concluídas”, “Participantes de Licitações” 

e “Vencedores das Licitações”. 

Licitações em Andamento 

 

Nesta opção, os cidadãos poderão consultar as licitações que estão em 

andamento nos órgãos/entidades. Serão disponibilizadas as seguintes 

informações: “Modalidade da Licitação”, “Órgão (Sigla), “Data da Solicitação”, 

“Valor Estimado”, “Objeto da Licitação”, “Número do Processo” e “Código da 
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Solicitação de Aquisição”. Clicando na seta verde ( ) da coluna “Edital” o 

cidadão poderá fazer o download dos documentos da licitação. 

Clicando no número do processo (em azul) será possível visualizar o seu 

trâmite no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Para mais informações sobre 

a solicitação de aquisição, clique em seu código (em azul).  

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano da Solicitação”, “Mês da Solicitação, “Órgão”, “Modalidade 

da licitação”, “Data da Solicitação”, “Num. Processo”, “Valor Estimado”. Uma outra 

opção é escolher um intervalo de datas para a pesquisa da solicitação ao invés do 

ano e do mês. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Licitações Concluídas 

 

Em “Licitações Concluídas” serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes 

informações: “Modalidade da Licitação”, “Órgão (Sigla), “Data da Solicitação”, 

“Data da realização”, “Valor”, “Objeto Licitação”, “Número do Processo” e “Código 

da Solicitação de Aquisição”. Clicando na seta verde ( ) da coluna “Edital” o 

cidadão poderá fazer o download dos documentos da licitação, e na coluna 

“Detalhes do Contrato”, será mostrado o painel com o detalhamento do contrato, 

caso houver. 

Clicando no número do processo (em azul) será possível visualizar o seu 

trâmite no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Para mais informações sobre 

a solicitação de aquisição, clique em seu código (em azul).  

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano da Solicitação”, “Mês da Solicitação, “Órgão”, “Modalidade 

da licitação”, “Data da Solicitação”, “Num. Processo” e “Valor”. Uma outra opção é 

escolher um intervalo de datas para a pesquisa da solicitação ao invés do ano e 

do mês. 



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Superintendência Central de Transparência Pública 

 

 

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP – CGE 

Rua 82 n.º 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 – Goiânia – GO – Fone: 3201-5377 
48 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Participantes de Licitações 

 

Nesta opção, serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações: 

“Modalidade da Licitação”, “Sigla do Órgão”, “Número do Processo”, “Código da 
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Solicitação de Aquisição”, “Tipo de Disputa”, “CNPJ”, Razão Social”, “Valor 

Submetido” e “Data da Solicitação”. 

Clicando no número do processo (em azul) será possível visualizar o seu 

trâmite no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Para mais informações sobre 

a solicitação de aquisição, clique em seu código (em azul).  

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano da Solicitação”, “Mês da Solicitação,  “Órgão”, “Modalidade 

da Licitação”, “Tipo de Disputa”, “Razão Social”, “CPF/CNPJ”, “Número do Edital” 

e “Número do Processo”. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Vencedores das Licitações 

 

Nesta opção, serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações: 

“Órgão”, “Código da Solicitação de Aquisição”, “Razão Social”, “Número do 

CPF/CNPJ”, “Objeto da Licitação”, “Data da Solicitação”, “Quantidade de Itens 

Adquiridos” e “Valor Total”. 

Para mais informações sobre a solicitação de aquisição, clique em seu 

código (em azul). 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano da Solicitação”, “Mês da Solicitação”, “Órgão”, “Data da 

Solicitação”, “Razão Social”, “CPF/CNPJ” e “Valor Total”. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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2.18 Receitas 

 

No banner “Receitas” são disponibilizadas duas opções: “Arrecadação 

Estadual” e “Receita Estadual”. 
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2.18.1 Arrecadação Estadual 

Ao selecionar a opção “Arrecadação Estadual” serão disponibilizados ao 

cidadão de forma sintética os valores arrecadados pelo Estado de Goiás com 

ICMS, IPVA, ITCD, Outras Receitas, Outros Tributos e Protege. 

Caso o cidadão tenha interesse em filtrar sua pesquisa, o mesmo poderá 

utilizar os seguintes filtros: “Ano de Arrecadação” e “Mês de Arrecadação”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

 

2.18.2 Receita Estadual 

Ao clicar em “Receita Estadual”, é apresentada uma visão geral acerca das 

receitas do Estado de Goiás, sendo oferecidas ao cidadão as seguintes opções: 

“Visão Geral”, “Impostos”, “IPVA”, “ITCD”, “ICMS”, “Transferências” e “Deduções”. 
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Visão Geral 

 

Nesta opção, serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações:  

a) Receitas por hierarquia da classificação que, por sua vez, mostrará a 

“Classificação da Receita”, “Receita Prevista Total (LOA)” e a “Receita Realizada 

Total”  

b) Receitas por Órgão Contábil e Unidade Orçamentária que, por sua vez, 

mostrará o “Nome do Órgão Contábil”, “Unidade Orçamentária”, “Receita Prevista 

Total (LOA)” e a “Receita Realizada Total”  

c) Receita por Órgão e Origem que mostrará a “Unidade Orçamentária”, 

“Origem”, “Espécie”, “Rubrica”, “Alínea”, “Subalínea”, “Receita Prevista Total 

(LOA)” e “Receita Realizada Total”. 

Além disso, caso o cidadão tenha interesse em filtrar sua pesquisa, o 

mesmo poderá utilizar os seguintes filtros: “Ano de Arrecadação”, “Mês de 

Arrecadação”, “Órgão Contábil” e “Unidade Orçamentária”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 
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A consulta poderá ser feita também por ano, escolhendo aquele desejado na 

seta mostrada abaixo dos títulos das planilhas. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Impostos 

 

Na opção “Impostos”, serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes 

informações: “Impostos por espécie, mês e ano”, “Impostos por ano e espécie”, 

“Comparação entre a receita total e receita de impostos”, “Detalhes dos impostos 

por classificação”, contendo: “Classificação da receita”, “Receita Prevista Total 
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(LOA)” e “Receita Realizada Total”, e, por fim, as informações acerca dos 

“Detalhes dos impostos por período de arrecadação”, contendo “mês”, “Receita 

Prevista Total (LOA)” e “Receita Realizada Total”. 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano de Arrecadação” e “Mês de Arrecadação”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

IPVA 

 

Nesta tela, serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações 

acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA: 

“Histórico anual da receita prevista e realizada com IPVA” e “Detalhes sobre 

arrecadação de IPVA” que, por sua vez, contempla “Classificação da receita”, 

“Receita prevista total (LOA)”, “Receita realizada total”, “Espécie”, “Trimestre”, 

“Receita prevista total (LOA)”, “Receita realizada total”. 
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Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano de Arrecadação” e “Mês de Arrecadação”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

ITCD 

 

Nesta tela, serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações 

acerca do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD: “Histórico 

anual da receita prevista e realizada com ITCD” e “Detalhes sobre arrecadação de 

ITCD” que, por sua vez, contempla “Classificação da receita”, “Receita prevista 

total (LOA)”, “Receita realizada total”, “Espécie”, “Trimestre”, “Receita prevista 

total (LOA)”, “Receita realizada total”. 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano de Arrecadação” e “Mês de Arrecadação”. 
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Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

ICMS 

 

Aqui serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações acerca do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS: “Histórico anual da 

receita prevista e realizada com ICMS” e “Detalhes sobre arrecadação de ICMS” 

que, por sua vez, contempla “Classificação da receita”, “Receita prevista total 

(LOA)”, “Receita realizada total”, “Espécie”, “Trimestre”, “Receita prevista total 

(LOA)”, “Receita realizada total”. 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano de Arrecadação” e “Mês de Arrecadação”. Após, clicar em 

“aplicar” para obter a informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por 

selecionar outros critérios. 
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Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

Transferências 

 

Nessa tela serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações: 

“Receitas de Convênios por rubrica” (contendo filtro por ano), “Histórico de 

receitas de convênios por rubrica” (contendo filtro por ano), gráfico “Evolução de 

receita proveniente do FUNDEB” e “Detalhamento das receitas de transferências” 

(contendo “Classificação da receita” e “receita realizada”). 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano de Arrecadação” e “Mês de Arrecadação”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 
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Deduções 

 

Na opção “deduções” serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes 

informações: “Série histórica de deduções de receitas” e “Composição das 

deduções por espécie” 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano de Arrecadação” e “Mês de Arrecadação”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 
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2.19 Convênios e Repasses 

 

Nesta tela são apresentados os convênios firmados entre o Poder Executivo 

do Estado de Goiás e a União, Municípios e/ou entidades da sociedade civil, bem 

como o repasse dos tributos pelo Estado de Goiás aos municípios deste ente 

federado. 
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Convênios 

 

Na tela acima são disponibilizadas as opções de consultar os Convênios 

com a União, bem como os Convênios com Entidades da Sociedade Civil e 

Prefeituras Municipais, que estão divididos por período: firmados até 2016 e a 

partir de 2017. 

Ao selecionar a opção “Com Entidades da Sociedade Civil e Prefeituras 

Municipais”, será aberta a tela abaixo: 
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Aqui, o cidadão poderá fazer uma pesquisa mais específica dos Convênios. 

Para tanto, são disponibilizados os seguintes filtros (localizados no canto superior 

esquerdo): “Ano de Início de Vigência”, “Mês de Início de Vigência”, 

“Convenente”, “Concedente”, “Município”, “Número Processo”, “Número 

Convênio”, “Situação do Convênio”, “Data de Celebração”, “Data de Publicação”, 

“Data de Início de Vigência” e “Data de Fim de Vigência”. Após utilizar os filtros, 

clicar em “Aplicar” para obter a informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte 

por selecionar outros critérios.  

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Para obter maiores detalhes do Convênio, basta clicar na seta verde, 

constante na coluna “Mais Detalhes” da tabela, oportunidade na qual uma nova 

tela será aberta (“Detalhe Convênio”) com maiores informações sobre o Convênio 

e seus aditivos (vide abaixo): 
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Repasse dos Tributos pelo Estado aos Municípios 

 

Nesta tela o cidadão poderá consultar o repasse dos tributos pelo Estado 

aos municípios, conforme o ano desejado, bastando, para isso clicar sobre um 

dos itens em azul da tela acima. 

Se clicar na opção “Repasse dos Tributos pelo Estado aos Municípios a 

partir de 2014”, será aberta a tela abaixo com duas opções: “Visão Geral” e 

“Detalhamento”. 
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Na “Visão Geral”, serão informados os “Valores totais repassados pelo 

Estado por mês” e “Municípios com maiores valores repassados”. 

Além disso, caso haja interesse em filtrar a pesquisa, pode-se utilizar os 

seguintes filtros: “Ano de repasse” e “Mês de repasse”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

Caso o cidadão opte pelo “Detalhamento”, lhe será apresentada a tela 

abaixo. 
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Nessa tela, caso o cidadão tenha interesse em filtrar sua pesquisa, o mesmo 

poderá utilizar os seguintes filtros: “Ano de repasse”, “Mês de repasse” e/ou 

“Nome do Município” 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Por outro lado, caso opte por “Repasse dos Tributos pelo Estado aos 

Municípios 2005 – 2013”, será aberta a tela abaixo, disponibilizando a consulta 

por exercício (ano). 

 

Ademais, poderão ser baixados os repasses feitos nos meses que estão em 

destaque no Portal da Transparência, clicando-se na extensão de arquivo .csv, 

conforme abaixo: 
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2.20 Pessoal 

 

No menu “Pessoal” o cidadão poderá optar por “Folha de Pagamento – 

Busca por Nome” (na qual poderá consultar diretamente as informações 

funcionais/financeiras em nome de agente público que atua no Poder Executivo 

Estadual), “Folha de Pagamento”, “Diárias”, “Procedimentos Disciplinares” ou 

“Relatório de servidores dispensados do registro de ponto eletrônico”. 
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2.20.1 Folha de Pagamento 

 

A tela acima apresenta a “Visão Geral” da folha de pagamento do 

funcionalismo público do Poder Executivo Estadual. 

Caso o cidadão tenha interesse em filtrar sua pesquisa, o mesmo poderá 

utilizar os seguintes filtros: “Ano/mês (AAAAMM)”, "Órgão”, “Cargo”, “Tipo 

Vínculo” e “Situação Funcional”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Cargos e Tipos de Vínculo por Órgão 

 

Nesta opção serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações: 

“Órgão”, “Cargo”, “Qtde Servidores” e “Total de Proventos”, além de gráficos 

demonstrando detalhes sobre o tipo de vínculo e uma tabela com dados 

sintetizados acerca dos órgãos, o tipo de vínculo daqueles que compõem seu 

quadro, o quantitativo de servidores, o total de proventos e a média de 

vencimentos. 

O cidadão conta com os seguintes filtros: “Ano/Mês (AAAAMM)”, "Órgão”, 

“Tipo de Vínculo” e “Situação Funcional”. Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” 

para obter a informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar 

outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Detalhamento (Detalhamento de Pessoal) 

 

Nesta tela serão disponibilizadas ao cidadão as seguintes informações: 

“Órgão”, “Nome do Servidor”, “Nome do cargo efetivo, comissionado e 

temporário”, “Classe/nível/ref”, “Símbolo”, “Função”, “Referência”, “Símbolo”, “Tipo 

de vínculo”, “Valor do Provento”, “Abono de férias/férias CLT”, “Valor 13º”, 

“Proventos do mês”, “Valor corte teto”, “Demais descontos”, “Valor líquido”. 

O cidadão conta com os seguintes filtros: “Ano/Mês (AAAAMM)”, "Órgão”, 

“Cargo”, “Servidor”, “Tipo de vínculo”, “Situação Funcional” e “Proventos do mês”. 
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Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou em 

“Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

2.20.2 Diárias 

Visão Geral 

 

A tela acima apresenta a “Visão Geral” das diárias pagas ao funcionalismo 

público do Poder Executivo Estadual. 
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Caso o cidadão tenha interesse em filtrar sua pesquisa, o mesmo poderá 

utilizar os seguintes filtros: “Data de Partida”, Órgão” e/ou “Nome do servidor”. 

Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou 

em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Detalhes das Diárias 

 

Nessa opção, após utilizar os filtros, serão disponibilizadas ao cidadão as 

seguintes informações acerca das diárias: “Sigla do órgão”, “Nome do servidor”, 
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“Cargo/função do servidor”, “Destino/roteiro da viagem”, “Motivo da viagem”, “Data 

de partida”, “Data de retorno” e “Valor total da diária”. 

O cidadão conta com os seguintes filtros: “Data de Partida”, Órgão” e/ou 

“Nome do servidor”. Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a 

informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Diárias por servidor 
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Nas “diárias por servidor”, após utilizar os filtros, serão disponibilizadas ao 

cidadão as seguintes informações acerca das diárias: “Nome do servidor”, 

“Cargo/função do servidor”, “Sigla do órgão”, “Valor total da diária”, “Quantidade 

dias viagem” e “Quantidade de viagens”. 

O cidadão conta com os seguintes filtros: “Data de Partida”, "Órgão” e/ou 

“Nome do servidor”. Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a 

informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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2.20.3 Procedimentos disciplinares 

 

No campo “Procedimentos Disciplinares” estão relacionados os 

procedimentos disciplinares em trâmite no Poder Executivo (Sindicância e/ou 

Processo Administrativo Disciplinar – PAD). 

No “meio” da tela (figura abaixo) é possível gerar relatório utilizando-se dos 

seguintes filtros: Relatório (PAD ou SINDICÂNCIA), órgão, data inicial e data final. 
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2.20.4 Relatório de Servidores Dispensados do 

Registro de Ponto Eletrônico 

 

Aqui o cidadão tem acesso à relação, por órgão/entidade, daqueles 

servidores que estão dispensados do registro do ponto eletrônico. São 

informados, além dos dados do servidor, o motivo da dispensa (fundamentação 

legal) e suas datas de início e fim. 

O cidadão conta com os seguintes filtros: “Ano”, “Mês”, Órgão/Entidades” 

e/ou “Nome do servidor”. Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a 

informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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2.21 Planejamento e Orçamento 

 

Neste menu, duas são as opções dadas ao cidadão: Peças do Orçamento e 

Plano Plurianual.  
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2.21.1 Peças do Orçamento 

  

Na tela acima são disponibilizadas as seguintes informações ao cidadão 

(separada por ano): “Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO”, “Lei Orçamentária 

Anual - LOA”, “Orçamento Geral do Estado” e “Decreto Orçamentário”. 
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2.21.2 Plano Plurianual 

  

Na tela acima são disponibilizados ao cidadão o Monitoramento dos 

Programas e Ações do PPA e a íntegra do Plano Plurianual. Ao selecionar a 

primeira opção, será disponibilizada a seguinte tela: 
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2.22 Gestão Fiscal e Governamental 

 

Neste menu o cidadão poderá acessar os seguintes assuntos: “Benefícios 

Fiscais”, “TARE”, “Benefícios Econômicos”, “Benefícios Sociais”, “Benefícios 

FAPEG”, “Balanço do Estado”, “Gestão Fiscal”, “Ações e Programas dos Órgãos 

e Entidades”, “Audiências Públicas”, “Patrimônio Mobiliário” ou “Matrícula dos 

Imóveis do Estado de Goiás”. 
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2.22.1 Benefícios Fiscais 

 

Ao selecionar a opção “Benefícios Fiscais”, será aberta a tela acima 

(mostrando a opção “Visão Geral”) e serão disponibilizados quatro filtros 

(localizados no canto superior esquerdo) “Ano de referência”, “Mês de 

Referência”, “Nome do Benefício”, "Seção CNAE” e “Divisão CNAE”. Após utilizar 

os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou em “Redefinir”, 

caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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2.22.2 TARE 

 

Aqui é dada uma visão geral do cadastro de Termos de Acordo de Regime 

Especial – TARE firmados pelo Governo do Estado de Goiás, sendo prestadas as 

seguintes informações: “Seção CNAE”, “Inscrição Estadual”, “Número do CNPJ”, 

“Razão Social”, “Nome de Fantasia”, “Município”, “Número do TARE”, “Situação 

do TARE”, “Data de Início”, “Data Fim”, “Descrição do TARE”. 
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Para maiores detalhes, são disponibilizados três filtros: “Ano de Início”, “Mês 

de Início”, “Situação do TARE” e “Município”. Após utilizar os filtros, clicar em 

“aplicar” para obter a informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por 

selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

2.22.3 Benefícios Econômicos 
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Ao selecionar a opção “Benefícios Econômicos”, será aberta a tela acima 

(mostrando a opção “Visão Geral”) e serão disponibilizados ao cidadão dois filtros 

(localizados no canto superior esquerdo) “ano da contratação” e “carteira de 

crédito”. Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação 

desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Por outro lado, o cidadão pode optar por uma consulta mais detalhada 

acerca dos benefícios econômicos do Estado de Goiás clicando na opção 

“Detalhes dos Benefícios”, sendo-lhe apresentada a seguinte tela e os seguintes 

filtros: 
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Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada 

ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

 

2.22.4 Benefícios Sociais 
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Nessa opção, o cidadão terá acesso aos benefícios fiscais do Estado de 

Goiás, tais como os valores destinados à assistência social, aos Programas Casa 

Legal, Cheque Moradia, Passaporte do Idoso, dentre outros. 

Ao selecionar a opção “Benefícios Sociais”, será aberta a tela acima 

(mostrando a opção “Visão Geral”) e serão disponibilizados quatro filtros 

(localizados no canto superior esquerdo) “Ano de referência”, “Mês de referência”,  

“Nome do benefício” e “órgão”. Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para 

obter a informação desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros 

critérios. 

Caso haja interesse de obter maiores detalhes dos beneficiários, o mesmo 

poderá selecionar a opção “Detalhe dos beneficiários” (tela abaixo), oportunidade 

na qual uma nova tela será aberta com os seguintes filtros: “Ano de referência”, 

“Mês de referência”, “Nome do benefício”, “Órgão”, “Município” e “Beneficiário”. 

Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou em 

“Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 
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2.22.5 Benefícios FAPEG 

 

Nessa opção, o cidadão terá acesso aos benefícios concedidos pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG para a pesquisa 

e o custeio ou financiamento de projetos de pesquisa, inovação e difusão 

tecnológica e extensão, inclusive instalações e equipamentos, de registros de 

propriedade intelectual. 

Ao selecionar a opção “Benefícios FAPEG”, será aberta a tela acima 

(mostrando a opção “Visão Geral”) e serão disponibilizados os filtros “Ano de 
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referência” e “Mês de referência” (localizados no canto superior esquerdo). Após 

utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou em 

“Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

Caso haja interesse de obter maiores detalhes dos beneficiários, o mesmo 

poderá selecionar a opção “Detalhe dos beneficiários” (tela abaixo), oportunidade 

na qual uma nova tela será aberta com os seguintes filtros: “Ano Competência do 

Pagamento”, “Mês Competência do Pagamento”, “Nome Instituição”, “Nome 

Beneficiário”, “Número Processo”, Número Chamada Pública”, “Modalidade”, 

“Tipo Benefício”, “Situação”, “Data Início Benefício” e “Data Fim Previsto 

Benefício”. Após utilizar os filtros, clicar em “aplicar” para obter a informação 

desejada ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros critérios. 

 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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2.22.6 Balanço do Estado 

 

Esta opção abre a página da Secretaria da Fazenda com os balanços gerais 

do Estado de Goiás, por ano.  
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Estão disponíveis os balanços contábeis (consolidados por Poderes e tipo 

de Administração) em conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64, com série 

histórica desde 2006. 

Destaca-se que as informações analíticas sobre cada órgão deverão ser 

acessadas no próprio órgão. 

2.22.7 Gestão Fiscal 

 

No campo Gestão Fiscal estão disponíveis os relatórios da Lei de 

Responsabilidade Fiscal como Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária 

(RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), incluído nos respectivos bimestres o 

demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida (com série histórica 

desde 2002). 

Para visualizar ou imprimir os relatórios desejados, é necessário que o 

cidadão escolha o ano, o bimestre e o demonstrativo.  
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2.22.8 Ações e Programas dos Órgãos e 

Entidades 

 

Neste campo é apresentada a consolidação (comparativo daquilo que foi 

planejado com aquilo que foi realizado) das ações dos órgãos e entidades do 

Estado de Goiás, segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual do 

exercício a que se refere. 

Este documento integra a Prestação de Contas do Governador que deve ser 

encaminhada ao TCE e à Assembléia Legislativa até 60 (sessenta) dias após a 

abertura da sessão legislativa do ano subsequente.  



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Superintendência Central de Transparência Pública 

 

 

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP – CGE 

Rua 82 n.º 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 – Goiânia – GO – Fone: 3201-5377 
93 

O cidadão poderá acessar a consolidação dessas ações selecionando o ano 

pretendido (exercício) e, dentro do ano, o material vislumbrado (volume I, II, 

anexos, etc). 

2.22.9 Audiências Públicas (Relatórios de 

Audiências Públicas) 

 

Neste campo estão publicadas as audiências públicas realizadas no Estado 

para avaliação das metas fiscais com série histórica desde 2005. 

Ao selecionar Audiências Públicas, será apresentado ao cidadão os 

Relatórios de Audiências Públicas separadas por ano e, dentro de cada ano, por 

quadrimestre, bastando ao cidadão escolher o período vislumbrado. 
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2.22.10 Patrimônio mobiliário 

 

No campo “Patrimônio Mobiliário” é possível visualizar a relação de bens 

móveis por órgão/entidade, demonstrando a localização dentro do órgão/entidade, 

classe, quantidade do item e valor do patrimônio agregado.  

O cidadão pode, neste campo, utilizar-se dos seguintes filtros para encontrar 

sua informação: ano da aquisição, mês da aquisição, órgão, grupo, estado de 

conservação e tipo de aquisição. Após utilizar o filtro, clicar em “aplicar” para obter 

a informação desejada, ou em “Redefinir”, caso opte por selecionar outros 

critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Além disso, caso se clique em um dos itens listados na opção “Classe”, 

serão prestadas informações detalhadas sobre o referido item. (Veja tela abaixo) 
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2.22.11 Matrícula dos Imóveis do Estado de 
Goiás 

 

Ao selecionar a opção “Matrícula dos Imóveis do Estado de Goiás”, será 

feito o download de um arquivo .pdf com indicação dos imóveis de propriedade do 

Estado de Goiás, conforme tela acima. 

2.23 Diário Oficial 

 

http://10.5.6.49/admin/uploaded/MATRICULAS%20DOS%20IMOVEIS%20DO%20ESTADO%20DE%20GOIAS.pdf
http://10.5.6.49/admin/uploaded/MATRICULAS%20DOS%20IMOVEIS%20DO%20ESTADO%20DE%20GOIAS.pdf
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Para acompanhar as matérias que são publicadas no Diário Oficial do 

Estado de Goiás, basta selecionar esta opção. A tela abaixo será aberta: 

 

 

2.24 Vapt Vupt Digital 
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Ao acessar a opção “Vapt Vupt Digital”, será aberta a tela abaixo contendo 

os serviços prestados pelo Vapt Vupt. Para acessar a opção, basta que o cidadão 

clique sobre ela. 

 

 

2.25 TCE/Obras Públicas 

 

Ao selecionar essa opção, o cidadão será direcionado para o site do Tribunal 

de Contas do Estado de Goiás – consulta de obras públicas. Para efetuar a 
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consulta, o cidadão poderá utilizar os filtros a ele disponibilizados, conforme tela 

abaixo: 

 

 

2.26 Legislação Estadual 
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Na opção “Legislação Estadual” o cidadão será direcionado ao site da 

Secretaria de Estado da Casa Civil, sendo-lhe disponibilizada a legislação por tipo 

de norma, conforme ilustra a figura abaixo. 

 

Para encontrar o dispositivo legal, basta o cidadão utilizar os filtros 

localizados no referido site. 
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2.27 Transparência dos Demais Poderes 

 

Caso haja interesse em navegar nos Portais de Transparência de outros 

Poderes ou entes, são disponibilizados os links para a Assembleia Legislativa, 

CGU (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União), 

FOCCO (Fórum Permanente de Combate à Corrupção em Goiás), Ministério 

Público Federal, Ministério Público do Estado de Goiás, TCE – Tribunal de Contas 

do Estado de Goiás, TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás, TCU – Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás. 
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2.28 OS Transparência 

 

As informações acerca do gerenciamento de equipamentos públicos do 

Estado de Goiás, realizado por meio de Contrato de Gestão com Organizações 

Sociais, chamadas de OS’s, são disponibilizadas neste item. 

Caso o cidadão queira ver detalhes acerca desse gerenciamento, basta 

selecionar o órgão responsável pelo contrato, clicando sobre ele. 

 

2.29 Mosaico Orçamentário 
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Na opção “Mosaico Orçamentário” o cidadão terá acesso às receitas 

governamentais, execução orçamentária – natureza de despesa e a execução 

orçamentária – programa/ação com apresentação diferenciada, mais intuitiva: 

Receitas Governamentais 

 

Nesta opção serão disponibilizadas as seguintes informações: “Classificação 

da Receita”, “Receita Prevista” e “Receita Realizada” 

Além disso, o cidadão pode utilizar-se dos seguintes filtros para encontrar 

sua informação: “ano da arrecadação” e “órgão de arrecadação”. Após utilizar o 

filtro, clicar em “aplicar” para obter a informação desejada ou em “Redefinir”, caso 

opte por selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 
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Execução Orçamentária - Natureza de Despesa 

 

Nesta opção serão disponibilizadas as seguintes informações: “Classificação 

da Despesa (natureza da despesa)”, “Saldo Empenhado”, “Saldo Liquidado” e 

“Saldo Pago”. 

Além disso, o cidadão pode utilizar-se dos seguintes filtros para encontrar 

sua informação: “Exercício” e “Unidade Orçamentária”. Após utilizar o filtro, clicar 

em “aplicar” para obter a informação desejada, ou em “Redefinir”, caso opte por 

selecionar outros critérios. 
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Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

Execução Orçamentária - Programa / Ação 

 

Nesta opção serão disponibilizadas as seguintes informações: “Classificação 

da Despesa (natureza da despesa)”, “Saldo Empenhado”, “Saldo Liquidado” e 

“Saldo Pago”. 
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Além disso, o cidadão pode utilizar-se dos seguintes filtros para encontrar 

sua informação: “Exercício” e “Unidade Orçamentária”. Após utilizar o filtro, clicar 

em “aplicar” para obter a informação desejada, ou em “Redefinir”, caso opte por 

selecionar outros critérios. 

Nota: ao acessar esta opção, o sistema exibirá tela contendo informação pré-carregada, 

devendo o cidadão definir os filtros que queira aplicar em sua consulta. 

 

2.30 Adote uma Obra 

 

Aqui o cidadão poderá acompanhar o andamento de todas as obras do 

Governo de Goiás (veja figura abaixo). Para isso, basta o cidadão selecionar uma 

obra e clicar sobre ela. Assim o fazendo, também acessará informações 

complementares acerca do objeto de sua pesquisa. 
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2.31 Educação 

 

Aqui o cidadão tem a opção de selecionar “Goiás 360”, onde será 

direcionado ao “Mapa Cidadão 360” (abaixo) que trata das matrículas da rede de 

ensino estadual de Goiás.  
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 Outra opção, “FUNDEB”, abrirá a tela abaixo com informações do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB.  

 

A gestão dessas informações é da Secretaria de Estado da Educação, 

Cultura e Esporte – SEDUCE. 
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2.32 Indicadores Socioeconômicos 

 

Aqui o cidadão terá acesso às estatísticas e estudos socioeconômicos 

promovidos pelo IMB – Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos, tais como Produto Interno Bruto, Indicadores de Conjuntura, 

Produção de grãos, Produção dos principais produtos agrícolas, Produção 

pecuária etc: 
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2.33 Fornecedores Impedidos 

 

Na opção “Fornecedores Impedidos” estão relacionadas as pessoas físicas e 

jurídicas que se encontram impedidas de contratarem com o Estado de Goiás, 

estando as relações desses fornecedores dispostas em cinco links, cujo o cidadão 

poderá clicar e fazer sua pesquisa: “Fornecedores Impedidos – Decisões 

encaminhadas à CGE”, “Fornecedores Impedidos – ComprasNET.GO”, “Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)”,  “Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (CNEP)” e “Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCIA)”. 

Nota: a relação das pessoas físicas e jurídicas que encontram-se impedidas de 

contratar com o Estado de Goiás tende a deixar de existir, uma vez que tais informações 

estão sendo centralizadas no CEIS e no CNEP. 

2.34 Precatórios 

 

Ao se clicar na opção “Precatórios”, o cidadão é direcionado à página do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (veja tela abaixo) sendo-lhe mostradas as 

seguintes opções no menu constante no lado esquerdo: “Apresentação”, 

“Consulta Precatório - Processo Digital”, “Consulta Precatório - Processo Físico”, 
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“Consulta por Entidade Devedora”, “Entidades Devedoras”, "Legislação” e 

“Pagamentos”. 

 

Em “Consulta Precatórios – Processo Digital” e “Consulta Precatório - 

Processo Físico” é possível realizar consultas aos processos administrativos, 

buscando-o pelo número do processo. 

Na “Consulta por Entidade Devedora” é possível realizar consultas aos 

processos administrativos tendo em mãos o CNPJ e o código de acesso. 

Já em “Entidades Devedoras” está disponível para o cidadão a lista de 

entidades devedoras do Regime Geral, Regime Especial, o Passivo das 

entidades, Municípios sem precatórios vencidos e Certidões Narrativas. 
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Na opção “Pagamentos”, são listados, dentre outros, a relação de 

pagamentos de credores preferenciais, a relação de credores com pedidos de 

acordos, Lei 17.034/2010 e a relação de RPVs e/ou precatórios pagos. 

Caso o cidadão tenha dúvidas de como utilizar as opções do sítio do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o mesmo poderá utilizar os contatos 

disponibilizados no referido sítio. 

2.35 Conselho de Transparência Pública e 

Combate à Corrupção 

 

Selecionando-se esta opção, o cidadão será informado do que se trata tal 

conselho, sendo-lhe, ainda, informada: a legislação vigente acerca da 

transparência e da criação do referido conselho, regimento interno, atas das 

reuniões promovidas no conselho, instrumentos de deliberação, calendário de 

reuniões e os conselheiros que o compõe. 
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2.36 Institucional (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema 

“Institucional”. Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 

2.37 Despesas (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema “Despesas”. 

Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 

  



 
ESTADO DE GOIÁS 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

Superintendência Central de Transparência Pública 

 

 

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP – CGE 

Rua 82 n.º 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 – Goiânia – GO – Fone: 3201-5377 
115 

2.38 Pessoal (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema “Pessoal”. 

Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 

2.39 Receitas (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema “Receitas”. 

Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 
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2.40 Planejamento e Orçamento (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema 

“Planejamento e Orçamento”. Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 

 

2.41 Convênios e Repasses (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema “Convênios e 

Repasses”. Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 
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2.42 Gestão Fiscal e Governamental (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema “Gestão 

Fiscal e Governamental”. Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 
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2.43 Painéis Estratégicos (atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema “Painéis 

Estratégicos”. Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 

2.44 Transparência dos Demais Poderes 
(atalho) 

 

Aqui tem-se os links diretos para os assuntos relativos ao tema 

“Transparência dos Demais Poderes”. Para acessar o assunto, clicar sobre ele. 


