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Em obediência à Instrução Normativa 052/2017 que dispõe sobre os requisitos a serem 

obedecidos e elementos a serem disponibilizados nos Portais de Transparência de todas as 

entidades, órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, vimos por meio deste, elaborar um manual a fim de colaborar para a execução de 

diligência junto ao Portal da Transparência da Câmara Municipal de Parecis e Site Oficial. 

Procedemos este manual conforme disposto na IN 052/2017, que segue abaixo: 

 

Subseção III  

Da Execução Orçamentária e Financeira  

  

Art. 10. Deverão ser disponibilizados demonstrativos gerais sobre a execução orçamentária e  

financeira  da  unidade  controlada,  em  termos  de  autorização,  empenhamento, liquidação  

e  pagamento  das  despesas,  bem  como  da  previsão,  lançamento  e  arrecadação  das 

receitas, no que couber.  

  

Parágrafo único: Para as empresas públicas e as sociedades de economia mista, a 

disponibilização de que trata o caput deverá obedecer, no mínimo, ao seguinte:  

  

I – quanto à receita: disponibilizar ao público demonstrativos periódicos sobre a evolução  da  

receita,  em  termos  de  registro  dos  créditos  e  de  sua  efetiva  arrecadação, devendo 

constar dos mesmos: número das contas contábeis e respectivo nome; saldo do mês anterior; 

movimentos de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte;  

 

Considerando que a Câmara Municipal não possui arrecadação própria (tributos, taxas e 

outros impostos), dispõe da publicação de seu repasse recebido pelo Poder Executivo do 

município. Para acessar as informações acima, acessar os seguintes menus, através do perfil 

Cidadão: 

INSTRUÇÃO PARA 

DILIGÊNCIA 
JUNTO AO SITE E PORTAL 

DA TRANSPARÊNCIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARECIS 
IN 052/2017/TCE-RO 
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Figura 1. 

 
Figura 2. 

 

Na tela de Receitas, selecionar o ano de pesquisa e clicar no botão “Informações das receitas 

por período”: 

 
Figura 3. 
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Na tela de pesquisa, informar o período de pesquisa, exemplo: 01/01/2017 a 10/04/2017 e 

clicar em pesquisar, caso solicitado, as informações poderão ser exportadas em formato PDF, 

XLS (Excel) e RTF (Word), conforme indicado abaixo:  

 
Figura 4. 

II – quanto  à  despesa:  divulgar,  periodicamente,  demonstrativos  sintéticos  e analíticos do 

registro das suas dívidas nas diferentes rubricas contábeis do passivo, bem como as  

respectivas  baixas,  nos  quais  deverá  constar,  no  mínimo:  número  das  contas  contábeis  e  

respectivo  nome;  nome  do  credor  e  seu  CPF/CNPJ;  saldo  do  mês  anterior;  movimentos  

de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte.  

Com relação ao item acima, o portal da transparência dispõe de um quadro de publicações, 

podendo ser inserido diariamente, semanalmente ou mensalmente, através de 

demonstrativos sintéticos e analíticos, para análise técnica e gerencial, conforme segue abaixo: 
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Figura 5. 

No módulo de portal, estão disponibilizados, relatórios como Despesas por Credor, 

Demonstrativo de Empenhos, com resumo da previsão orçamentária, de empenhamento, 

liquidação e pagamento da despesa por credor, entre outras informações, conforme segue 

abaixo: 

 
Figura 6. 

 

Conforme acima demonstrado, selecionar o “Grupo” de pesquisa das despesas conforme 

disposto na IN 052/2017, por exercício. 

 

 
Figura 7. 

 

Para baixar as informações (anexos), basta clicar no botão “Baixar” no canto direito da tela, 

em seguida o sistema executará o download no formato PDF. 
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Subseção IV  

Da receita  

  

Art. 11.  Deverão ser apresentadas,  para  cada  unidade  controlada,  quanto  à receita, pelo 

menos, informações detalhadas e individualizadas, em tempo real, sobre:  

  

I – transferências federais e estaduais, com indicação do valor e data do repasse;  

II – entradas financeiras de valores a qualquer título (impostos, taxas, multas, tarifas, receitas 

de serviços, inscrições, remunerações sobre aplicações financeiras, etc.), indicando a 

nomenclatura, classificação, data da entrada e valor;  

III – relação dos inscritos na  dívida  ativa  seja  de  natureza  tributária  ou  não, com indicação 

de origem, nome, CPF ou CNPJ e valor, bem como menções sobre as medidas adotadas para 

cobrança.  

 

Considerando que a Câmara Municipal de Parecis não recebe nenhum tipo de tributos 

municipais, dependendo somente do repasse financeiro mensal, em forma de transferência 

financeira, o usuário poderá utilizar o mesmo critério de pesquisa apresentado na figura 4, 

onde serão demonstrados analiticamente os valores dos repasses transferidos do poder 

executivo ao poder legislativo. 

 

Subseção V  

Da despesa  

  

Art. 12.  Deverão ser disponibilizadas, em tempo  real,  por  cada  unidade controlada, quanto à 

despesa, no mínimo, as seguintes informações:  

 I – quanto a cada ato que implique despesa:  

  

a) nota de empenho, com indicação do objeto e do credor;  

b) liquidação da despesa, com indicação de valor e data, bem como número da ordem 

bancária correspondente;  

c) pagamento, com indicação de valor e data;  

d) número do processo administrativo, bem como  do  edital  licitatório  ou, quando for o caso, 

indicação da dispensa ou inexigibilidade;  

e) classificação  orçamentária  da  despesa,  indicando  a  unidade  orçamentária,  

função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;  

f) identificação da  pessoa  física  ou  jurídica  beneficiária  do  pagamento, inclusive nos 

desembolsos de operações independentes da execução orçamentária;  

g) discriminação do  objeto  da  despesa  que  seja  suficiente  para  a  perfeita caracterização 

dos produtos, bens, serviços, etc., a que se referem.  
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Com base no art. 12, as informações referentes à despesa e seu detalhamento, a pesquisa 

poderá ser realizada conforme sege abaixo: 

 

 
Figura 8. 

 

Selecionar a opção Despesas, disposto no menu de Acesso Rápido do Portal da Transparência, 

em seguida, clicar na opção Informações das Despesas Por Período informando o ano do 

exercício, conforme abaixo: 

 

 
Figura 8. 
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Figura 9. 

 

Conforme figura acima, na tela da despesa, selecionar o Tipo de Consulta, podendo ser por: 

Período, Favorecido, Documento e por Elemento de Despesa, neste caso específico, o usuário 

pode pesquisar as despesas por um elemento de despesa específico, exemplo: 339014 – 

Diárias Civil. 

 

 
Figura 10.  
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Figura 11. 

 
Figura 12. 

 

Caso for requisitada a consulta da despesa por Elemento de Despesa, será necessário informar 

algumas informações de cunho técnico contábil, conforme figura abaixo: 
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Figura 13. 

 

Caso o usuário desejar saber de mais detalhes, poderá clicar na opção em “azul” da coluna 

Documento, podendo também clicar na opção azul “Exibir” para pesquisar detalhes da coluna 

de Itens da despesa, como exemplo, a compra de material de consumo da entidade, 

demonstrando o item individual, a quantidade, o valor unitário e o valor total, totalizando a 

compra no final da tela. Os dados poderão ser exportados em formato PDF, XLS e RTF, 

conforme demonstrado nas figuras acima. 

 

II – Quanto a relações e dados gerais pertinentes à despesa:  

a) Relação mensal das compras feitas pela Administração, nos moldes do art. 16 da Lei 

Federal nº 8.666/1993;  

Com relação a este item, clicar nas opções abaixo para visualizar as informações. 

 
Figura 14. 
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Figura 15. 

b) Relação dos credores aptos a pagamento por ordem cronológica de exigibilidade, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 8.666/1993;  

 
Figura 16. 

c) Repasses ou transferências de recursos financeiros em favor  de  terceiros,  a qualquer 

título;  

A Câmara Municipal não realiza repasses a este título, no entanto, o usuário poderá consultar 

através do grupo de publicação de interesse e efetuar a devida pesquisa no portal da 

transparência, caso não houver movimento no período, será disponibilizado uma mensagem 
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informando que “Não há dados para exibir”, conforme pode ser demonstrado abaixo:

 
Figura 17. 

d) Despesas realizadas com cartões corporativos e suprimentos de 

fundos/adiantamentos/fundos rotativos.  

 

Figura 18.  

 

A Câmara Municipal não realiza repasses a este título, no entanto, o usuário poderá consultar 

através do grupo de publicação de interesse e efetuar a devida pesquisa no portal da 

transparência, caso não houver movimento no período, será disponibilizado uma mensagem 

informando que “Não há dados para exibir”, conforme pode ser demonstrado abaixo: 

 

Parágrafo único. Não se aplicam às empresas públicas e sociedades mistas o disposto nas 

alíneas “a” e “b” do inciso I, e, quanto à alínea “e” do inciso I, a classificação a ser informada 

por elas deverá ser apropriada à contabilidade comercial.  
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Subseção VI  

Das informações sobre recursos humanos  

  

Art.  13.  Deverão ser  apresentadas,  em  tempo  real,  a  respeito  dos  recursos humanos, 

pelo menos, as seguintes informações:  

  

I  –  estrutura  de  cargos,  informando  o  número  de  cargos  efetivos  e comissionados, 

preenchidos e ociosos;  

Para acessar essa informação, clicar no Menu de Acesso Rápido na opção “Quantitativo de 

Cargos”, conforme demonstrado abaixo: 

 
Figura 19.  

 

Em seguida, selecionar o “Exercício” de interesse e o mês com movimento. 

 
Figura 20. 

 

Caso desejar visualizar o Plano de Cargos e Salários, Carreiras e Cargos Comissionados, clicar 

na opção em destaque abaixo, solicitando a visualização do Plano de Carreira. 
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Figura 21. 

 

 

II  – quadro remuneratório dos cargos  efetivos e comissionados, composto por todos os 

vencimentos básicos e/ou subsídios dos cargos efetivos, comissionados e eletivos;  

III  –  dados  dos  servidores  efetivos,  ativos  e  inativos,  bem  como  dos comissionados,  dos  

terceirizados  e  dos  estagiários,  com  indicação:  das  datas  de  admissão, inativação e 

exoneração; denominação dos respectivos cargos, empregos e/ou funções; carga horária; 

lotação e remuneração, a qual deverá ter sua composição detalhada com os seguintes dados:  

 

Para acessar as informações dos incisos II e III da IN 052/2017, clicar no menu de acesso rápido 

na seguinte opção: 

 

 
 Figura 22. 

 

a) salário básico, vencimento, subsídio ou bolsa;  

b) verbas temporárias;  

c) vantagens vinculadas a desempenho;  

d) vantagens pessoais;  

e) abono de permanência;  

f)  verbas  de  caráter  indenizatório,  tais  como  auxílios  de  transporte,  saúde  e alimentação;  

g) ganhos eventuais (por exemplo, adiantamento adicional de 1/3 de férias, 13º salário  

proporcional,  diferença  de  13º  salário,  substituição  pelo  exercício  de  cargo  em comissão  

ou  função  gratificada,  pagamentos  retroativos,  jetons,  horas-extras,  plantões médicos, 

entre outros);  

h) indenizações (por exemplo, pagamento de conversões em pecúnia, tais como férias  

indenizadas,  abono  pecuniário,  verbas  rescisórias,  juros  moratórios  indenizados,  entre 

outros);  
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i) descontos previdenciários;  

j) retenção de Imposto de Renda;  

k) outros recebimentos, a qualquer título.  

 

Para atendimento da letra “a” até a letra “k”, a partir da opção acima, será disponibilizado a 

tela de pesquisa de informações de servidores municipais: 

 
Figura 23. 

 

Selecionar o “Exercício” e o “Mês” de referência, em seguida clicando em “Pesquisar”. 

Caso desejar selecionar a “Investidura” do cargo, se servidor em cargo efetivo, temporário, 

comissionado, entre outros, utilizar a marcação conforme figura abaixo: 

 
Figura 24. 
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Caso também desejar selecionar somente um cargo para pesquisa, basta, clica na seta de 

indicação e marcar o cargo de interesse. 

 
Figura 25. 

Para saber de maiores detalhes sobre servidores ativos da entidade, clicar na opção “Detalhes” 

destacados em azul, conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 26. 

 

Detalhes de servidores ativos: 

  
Figura 27. 
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Figura 28. 

 

IV – Diárias e viagens, especificando, no que couber:  

  

a) nome do agente beneficiado;  

b) cargo ou função exercida;  

c) destino da viagem;  

d) período de afastamento;  

e) motivo do deslocamento;  

f) meio de transporte;  

 g) número de diárias concedidas;  

h) valor total despendido, discriminando o valor individual e total das diárias, bem como o 

valor das correspondentes passagens adquiridas;  

i) número do processo administrativo, da nota de empenho e da ordem bancária 

correspondente.  

 

Para diligenciar as despesas com diárias da entidade, selecionar no menu de acesso rápido, a 

opção Despesas com Diárias. 

 

 
Figura 29. 

 

Será disponibilizada a tela abaixo, contendo detalhes sobre os gastos de diárias, de acordo 

com o “período” solicitado pelo usuário. O sistema também possibilita a seleção do 

“Favorecido” específico, bastando informar o nome, CPF ou CNPJ (se for o caso). 
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Figura 30. 

 

Clicando na opção “Detalhes” o usuário poderá obter mais detalhes sobre a concessão de 

diárias. 

 
Figura 31. 

Subseção VII  

Da gestão fiscal, planejamento e prestações de contas anuais. 

  

Art. 15. Deverão ser apresentados os seguintes documentos e demonstrativos, no que couber 

a cada unidade controlada:  

  

II – Plano Plurianual;  

III – Lei de Diretrizes Orçamentárias;  

IV – Lei Orçamentária Anual;  

 

Para acompanhar as informações dos incisos II, III e IV do art. 15, será necessário acessar o site 

oficial da Câmara Municipal de Parecis, selecionando a seguinte opção: 
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Figura 32. 

 

 
Figura 33. 

 

As informações poderão ser acessadas diretamente no sítio oficial da Câmara Municipal de 

Parecis, através do Portal Modelo Interlegis. 

 

V – Relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com respectivos anexos; 

 

Para acesso às informações das Prestações de Contas deste legislativo, no menu principal, 

clicar na opção Publicações, conforme segue: 
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Figura 34. 

 

VI – Atos de julgamento de contas anuais ou parecer prévio, expedidos pelo TCE-RO e pelo 

Poder Legislativo, quando for o caso;  

 

 
Figura 35. 
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VIII – Relatório de Gestão Fiscal;  

 

Para visualizar as informações do Relatório de Gestão Fiscal da entidade, clicar em 

“Publicações” e selecionar o grupo de pesquisa e digitar o período desejado para a pesquisa, 

conforme sequência abaixo: 

 
Figura 36. 

 

 
Figura 37. 

 

IX – Relação de bens imóveis pertencentes à  unidade  controlada  ou  a  ela locados, contendo 

pequena descrição do bem, se é locado ou próprio, o respectivo endereço e o valor 

despendido na locação, se for o caso;  

 

Para se ter acesso às informações de Bens Patrimoniais (Bens Imóveis), o Portal da 

Transparência dispõe de acesso através do menu de acesso rápido, na opção Bens 

Patrimoniais, conforme demonstrado abaixo: 
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Figura 38. 

No entanto, a Câmara Municipal de Parecis não possui bens patrimoniais do tipo “Imóvel”. 

X – Lista da  frota  de  veículos pertencentes à unidade controlada, contendo dados a respeito 

do modelo, ano e placa.  

  

Para visualizar as informações de veículos pertencentes à unidade controlada, clicar no menu 

de acesso rápido, em seguida em “Publicações”, de forma geral, onde o usuário poderá 

selecionar o grupo de “Veículos Pertencentes à Unidade Controlada”, e após, informar o 

período desejado para a pesquisa. 

 

 
Figura 39. 
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Figura 40. 

 

Subseção VIII  

Das licitações e contratos  

  

Art. 16.  Deverão ser apresentadas, em tempo real, em seção específica, informações 

pertinentes a:  

  

I –  licitações,  dispensas  ou  inexigibilidades  de  licitação,  bem  como  adesões (caronas), 

informando, no mínimo, no que couber:  

  

a) número do processo administrativo;  

b) número do edital;  

c) modalidade e tipo da licitação;  

d) data e horário da sessão de abertura;  

e) objeto do certame;  

f) valor estimado da contratação;  

g) inteiro teor do edital, seus anexos e da minuta do contrato;  

h) resultado de cada etapa, com a divulgação da respectiva ata;  

i) impugnações, recursos e as respectivas decisões da comissão licitante ou do pregoeiro.  

 

Para pesquisa das informações referente a licitações, art. 16, inciso I da IN 052/2017, clicar no 

menu de acesso rápido, a opção Licitações. Informar o exercício de interesse e o período entre 

data. 
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Figura 41. 

 

Caso desejar consultar por Modalidade, é necessário selecionar a modalidade desejada, 

conforme figura abaixo: 

 
Figura 42. 

 

O portal oferece o recurso de consultar por “Situação” sobre o andamento do processo 

licitatório, conforme pode ser observado na figura abaixo: 
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Figura 43. 

 

 

Também facilita a consulta de “Detalhes” da licitação, dispondo de informações mais 

detalhadas a respeito do certame licitatório. 

 

  
Figura 44. 
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Figura 45. 

 

As informações acima podem ser exportadas para o formato PDF, XLS, RTF e CSV, com 

possibilidade de visualização de gráficos. 

Há possibilidade de visualizar o edital de licitação com todas as informações completas a 

respeito do certame licitatório, bastando clicar na opção “Visualizar”, conforme sequência 

abaixo:

Figura 46. 

 
Figura 47. 

 



 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARECIS 

Secretaria Geral 
Av. Judite Jesus de Oliveira s/nº, Bairro Centro CEP 76979-000 
Tel. (69) 3447-1074 
CNPJ: 01.683.902/0001-32 
Instrução para Diligência junto ao Site e Portal da Transparência. Versão 1.0. 

 

Fonte de Pesquisa: Sistemas ÁGILI Software Brasil – Câmara Municipal de Parecis – RO. 

 

 
Figura 48. 

 

 

II – inteiro teor dos contratos,  convênios,  acordos  de  cooperação  e  demais ajustes firmados 

pela unidade controlada, inclusive seus eventuais aditivos.  

  

Para acesso as informações de contratos realizados pela unidade jurisdicionada, acessar o 

Portal da Transparência no menu de acesso rápido e clicar na opção Contratos, conforme 

sequência de pesquisa abaixo: 

 
Figura 49. 
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Figura 50.  

 

Conforme demonstrado acima, a pesquisa de contrato dispõe de informações a respeito do 

Número e Ano do Contrato, Número Sequencial do sistema, Data do Contrato, Nome do 

Contratado, Valor Global do Contrato, detalhes, Visualização da Minuta Física do Contrato, 

Aditivos e os veículos de publicações. 

 

Em “Detalhes”, são visualizadas as informações conforme segue: 

 
Figura 51. 

 

Na sequência na opção “Visualizar” na coluna de “Contrato” é possível baixar a minuta física 

do contrato, conforme consta nos arquivos da entidade, como podemos observar: 



 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARECIS 

Secretaria Geral 
Av. Judite Jesus de Oliveira s/nº, Bairro Centro CEP 76979-000 
Tel. (69) 3447-1074 
CNPJ: 01.683.902/0001-32 
Instrução para Diligência junto ao Site e Portal da Transparência. Versão 1.0. 

 

Fonte de Pesquisa: Sistemas ÁGILI Software Brasil – Câmara Municipal de Parecis – RO. 

 

 
Figura 52. 

 

Dentre as opções, o sistema do Portal da Transparência possibilita a visualização das 

informações de “Visualizar” na coluna de “Publicações”, conforme abaixo: 

 
Figura 53. 

 

Parágrafo único.  Deverá haver ferramentas disponíveis para a realização de pesquisas amplas, 

inclusive textuais, pertinentes às licitações, dispensas, inexigibilidades e adesões, assim como 

aos contratos, convênios, acordos de cooperação e demais ajustes e seus eventuais aditivos. 
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