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1 OBJETIVO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

O novo Portal da Transparência do Governo do Estado do Paraná é trabalho resultante de 
parceria entre diversas áreas.  Esse canal de comunicação tem o objetivo de incentivar o 
exercício da cidadania, ao permitir que a sociedade fiscalize o andamento da gestão e 
contribua para melhorar a eficiência e a qualidade da prestação dos serviços públicos.  
 
Tornar público o que faz a Administração atende o que determina a Lei Federal 12.527/ 
2011, que trata da Transparência e do Acesso à Informação, e o Decreto Estadual nº 10.285 
de 25 de fevereiro de 2014, que disciplina sua aplicação no âmbito do Paraná.   
                                                                                             
Nas próximas páginas deste Manual de Navegação do Portal da Transparência cidadãos ou 
agentes públicos saberão como acessar as informações que lhes possibilitam acompanhar o 
funcionamento da Administração Direta e monitorar especialmente os gastos públicos. Está 
disponível um conjunto de informações, entre outras, sobre receitas, despesas, licitações, 
contratos, patrimônio, remuneração e viagens dos servidores do Poder Executivo.  
 
Foi adotado um sistema para garantir navegação mais amigável. O conteúdo passou a ser 
mais abrangente, mais detalhado, e utiliza uma linguagem mais do dia a dia.  Garantida a 
acessibilidade, para deficientes visuais ou não.  
 

 
 

2 COMO ACESSAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

O Portal da Transparência poderá ser acessado através de dois endereços: 

• www.transparencia.pr.gov.br 

• www.pr.gov.br  

 

http://www.transparencia.pr.gov.br/
http://www.pr.gov.br/
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3 BUSCA POR ASSUNTO 

Na tela inicial é possível a busca dos seguintes Assuntos, que identificam o conjunto de ações 
da Administração Pública do Paraná:  
 

 
 

 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Ao clicar neste Assunto o Portal permite a pesquisa sobre a elaboração de propostas 
orçamentárias e as leis que vão nortear sua execução pela Administração do Paraná: 
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3.1.1  Plano Plurianual – PPA 

 

Na página estão disponíveis para consultas, em ordem decrescente, documentos de 2016-
2019 até 2004-2007 e alguns anexos. Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte tela: 
 

 

É possível a pesquisa dos conteúdos integrais dos PPAs indicados; para isso basta clicar no 
link desejado. 

 

3.1.2 Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual 
 
Esta página tem extenso conteúdo, o que traduz a importância central que o Orçamento 
ocupa na Administração Pública. Ao clicar nesta opção aparecerá uma tela com os seguintes 
temas: 
 
- Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO): Estão disponíveis a PLDO de 2017 e 
seus Anexos. Basta clicar nos links.  

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2017  
Anexos - 2017  

 

 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): É possível o acesso às íntegras das LDOs de 2016 até 
2001. É só clicar sobre o ano desejado. 

 LDO 2016 - Lei 18.532 - 23 de julho de 2015 

 LDO 2015 - Lei 18.178 - 05 de agosto/2014 

 LDO 2014 - Lei 17.631 - 22 de julho/2013 

 LDO 2013 - Lei 17.219 - 09 de julho/ 2012 

 LDO 2012 – Lei 16.889 - 02 de agosto de 2011 

http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLDO/Anteprojeto_LDO2017.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLDO/Anteprojeto_LDO2017_Anexos.pdf
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=144446&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=125923&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=99286&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=71049&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=60635&indice=1&totalRegistros=1
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 LDO 2011 - Lei nº 16.561 - 16 de agosto de 2010 

 LDO 2010 - Lei nº 16.193 - 30 de julho de 2009 

 LDO 2009 - Lei nº 15.917 - 12 de agosto de 2008 

 LDO 2008 - Lei nº 15.609 - 22 de agosto de 2007 

 LDO 2007 - Lei nº 15.226 - 25 de julho de 2006 

 LDO 2006 - Lei nº 14.783 - 14 de julho de 2005 

 LDO 2005 - Lei nº 14.468 - 21 de julho de 2004 

 LDO 2004 - Lei nº 14.067 - 04 de julho de 2003 

 LDO 2003 - Lei nº 13.727 - 15 de julho de 2002 

 LDO 2002 - Lei nº 13.235 - 25 de julho de 2001 

 LDO 2001 - Lei nº 12.895 - 06 de julho de 2000 

 

- Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA): A busca, por exercício, vai de 2016 a 2004, 
clicando-se sobre o ano desejado.    

 PLOA - 2016 

 PLOA - 2015 

 PLOA - 2014 

 PLOA - 2013 

 PLOA - 2012 

 PLOA - 2011 

 PLOA - 2010 

 PLOA - 2009 

 PLOA - 2008 

 PLOA - 2007 

 PLOA - 2006 

 PLOA - 2005 

 PLOA - 2004 

 
- Lei Orçamentária Anual (LOA): Estão disponíveis os textos de 2016 a 2003. Para acesso ao 

conteúdo, é só clicar no ano escolhido.  

 LOA 2016 - Lei Orçamentária Nº 18.660 de 22/12/2015 

 LOA 2015 - Lei Orçamentária Nº 18.409 de 29/12/2014 

 LOA 2014 - Lei Orçamentária Nº 17.886 de 20/12/2013 

 LOA 2013 - Lei Orçamentária Nº 17.398 de 18/12/2012 

 LOA 2012 - Lei Orçamentária Nº 17.012 de 14/12/2011 

 LOA 2011 - Lei Orçamentária Nº 16.739 de 29/12/2010 

 LOA 2010 - Lei Orçamentária Nº 16.369 de 22/12/2009 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56241&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=49842&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=12573&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5846&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5862&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6358&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5985&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6148&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6383&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6111&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6280&indice=1&totalRegistros=1
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2016.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2015.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2014.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2013.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2012.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2011.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2010.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2009.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2008.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2007.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2006.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2005.pdf
http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/PLOA/PropostaOrcamentaria2004.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/LOA2016.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/LOA2015_Lei18409_de_29_12_2014.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/LOA2014_Lei17886_de20dez2013.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/LOA2013_Atual.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/LOA2012_Lei17012_de_14_12_11.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2011.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2010.pdf
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 LOA 2009 - Lei Orçamentária Nº 16.032 de 29/12/2008 

 LOA 2008 - Lei Orçamentária Nº 15.750 de 27/12/2007 

 LOA 2007 - Lei Orçamentária Nº 15.339 de 22/12/2006 

 LOA 2006 - Lei Orçamentária Nº 14.977 de 28/12/2005 

 LOA 2005 - Lei Orçamentária Nº 14.600 de 27/12/2004 

 LOA 2004 - Lei Orçamentária Nº 14.275 de 29/12/2003 

 LOA 2003 - Lei Orçamentária Nº 13.980 de 26/12/2002 

 

 

3.1.3 Execução Orçamentária 
 
Um clique neste Assunto dá acesso à tela com as seguintes informações: 
 
- Relatório de Alterações Orçamentárias Intrassistema: estão disponíveis à pesquisa 
documentos de 2016, com periodicidade mensal.  
 

 
 
 
- Execução Física do Orçamento – Programa: São Informações sobre projetos e ações 
orçamentárias dos três Poderes.  Basta clicar no ano desejado: de 2015 a 2007.  
 

 
 

http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2009.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2008.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2007.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2006.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2005.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2004.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Orcamento/LOA/loa2003.pdf
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- Mensagem à Assembleia Legislativa do Estado: A Administração presta contas por 
exercício fiscal, de 2015 a 2003. Para acessar a íntegra do texto, é só clicar na Mensagem 
desejada.  
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3.1.4 Normas Orçamentárias 
 
Ao clicar nesta opção aparecerá tela que contém:  
 
- Manual Técnico Orçamentário (MTO): Orientações da Secretaria da Fazenda aos órgãos 
estaduais, quando da elaboração das suas propostas orçamentárias anuais. Podem ser 
pesquisados os Manuais de 2016 a 2012, clicando-se sobre o ano do documento a ser 
acessado. 
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- Normas Estabelecidas para o Exercício: Estão disponíveis para pesquisa os Decretos de 
Abertura e Encerramento de Exercício (2015 a 2010) e as Normas de Execução 
Orçamentária e Financeira (2016), que dão mais transparência as informações da 
Secretaria da Fazenda. Clique sobre o ano do documento a ser acessado e aparecerá a 
referida norma/decreto: 

 

 

 

- Legislação Orçamentária: Contém o material de reforço as informações disponibilizadas, com as 
leis que disciplinam o sistema orçamentário estadual. Para consulta basta clicar sobre o documento a 

ser acessado, como por exemplo, a , e aparecerá o referido texto, do Sistema 
Estadual de Legislação: 
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3.1.5 Normas Contábeis 
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte tela: 

 

 
- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Os PCASP do Governo do Paraná estão 
disponibilizados das seguintes formas: 

 Detalhados pela Secretaria de Estado da Fazenda (até o nível 11); 

 Detalhados pelo Tribunal de Contas do Estado (até o nível 7); 

 Instruções Normativas do TCE dos anos 2013 a 2015. 

 

 

- Legislação Contábil: Estão disponibilizadas as principais normas da contabilidade pública 

estadual. Para consulta basta clicar em e aparecerão 
informações sobre o tema na Constituição Federal, em Leis Complementares, Leis 
Ordinárias, Resoluções, Decretos, Decretos-Leis, Portarias e Instruções Normativas. 
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3.2 RECEITAS 

Ao clicar neste Assunto o Portal permite acessar estas opções: 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Consulta Livre 

Essa tela dá oportunidade do cidadão montar sua própria pesquisa, filtrando informações 
sobre os valores das receitas previstas e arrecadadas pelo Estado.  

  

Ao clicar no ícone ao lado de cada campo, abre-se uma lista; basta selecionar um item e 

em seguida utilizar os botões para efetivar a pesquisa.  
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A NOTA no rodapé do quadro informa sobre as atualizações das informações. 

 

 

 

3.2.2 Receita Tributária Arrecadada 

O Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro (SIAF), da Secretaria de Estado da 
Fazenda, disponibiliza dados gerais de todo governo, referentes ao mês da pesquisa e ao 
acumulado do ano. Exemplo no quadro abaixo:  

 

 

 

3.2.3 Consulta por Fonte de Recurso 

São disponibilizadas para consultas informações sobre os valores totais da receita 
arrecadados no ano em exercício, desde 01/01/2016. Ainda nesta tela é possível verificar a 
data e hora da consulta, bem como o dia/mês/ano da atualização da página. Utilizar o botão 

 para salvar a pesquisa em PDF ou clicar no botão para visualizar a 
pesquisa em planilha (Formato aberto).  
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3.2.4 Gráfico da Evolução da Receita  

Para acessar informações, selecionar o ano do exercício; e ao clicar no botão  
abre-se a seguinte janela: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Gráfico da Evolução da Receita Arrecadada é atualizado mês a mês pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. Os dados disponíveis vêm desde 2006. A consulta é feita por exercício, 
anual, comparativamente aos dois anos anteriores, como na sequência (2014 – 2015 – 2016). 
As informações são do sistema SIAF. 
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3.3 DESPESAS 

Ao clicar neste Assunto é possível acessar estas opções: 

 

 

3.3.1  Consulta Livre 
 
O cidadão pode montar sua pesquisa sobre os valores do orçamento empenhados, 
liquidados e pagos, filtrar os dados de busca sobre as despesas do governo do Paraná. 
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Ao clicar no ícone ao lado de cada campo, abre-se uma lista. Basta selecionar um item e 

em seguida utilizar os botões  para efetivar a pesquisa. 

Ao clicar no botão  aparecerá a tela que trata de Contas Públicas:  

 

 

3.3.2  Consulta por Credor 

 

Nesta tela o Portal permite consultar as informações detalhadas sobre os valores pagos a 
cada fornecedor - empresa ou pessoa jurídica, por venda de produto, execução de obra ou 
prestação de serviço ao Estado. Os registros compreendem o período 2016 a 2002. 
Disponível também a listagem com os 100 maiores credores do Estado. 

Para acessar os credores individualmente ou relacionar os credores por órgão, preencher os 
campos e selecionar o órgão estadual pagador. Utilizar os botões 

  para efetivar a pesquisa. 
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3.3.3  Pagamentos Efetuados 

Nesta tela são permitidas várias combinações de pesquisa ao Sistema de Acompanhamento 

Financeiro (SIAF). Para isso, selecione os itens, clique no botão  e abre-se a 
respectiva janela:  

 

 
 

Para salvar o arquivo em planilha clicar no botão correspondente . 

 

 

 

 



19 

Manual de Navegação – Portal da Transparência 

 

3.3.4 Dívida Pública 

Os conteúdos das listagens dos precatórios podem ser acessados nesta tela. Ao se clicar em 

, abre-se a página com informações do 

Tribunal de Justiça do Paraná por Ordem Crescente com Pagamentos Realizados, Ordem 

Crescente de Valores e Pagamentos Preferenciais.  
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3.3.5 Repasses e Transferências 

Nesta tela o Portal permite o acesso às seguintes opções: 
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- Repasses do Governo Federal ao Estado e aos Municípios: São os Repasses feitos pelo 
Tesouro Nacional ao Estado e aos Municípios paranaenses, previstos na Constituição 
Federal, como os Fundos de Participação – FPE e FPM. É possível consultar os repasses do 
Estado aos 399 Municípios paranaenses. Ao clicar em Transferências Constitucionais feitas 
pelo Governo Federal ao Estado e municípios do Paraná, abre-se a página do site do 
governo federal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Repasses do Governo Estadual aos Municípios do Paraná: Para acessar os repasses do 

Governo Estadual, clicar em e abre-se a 
respectiva consulta: 
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- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb): Se quer saber dos investimentos feitos pelo governo e 

municípios com recursos do Fundo, é só clicar em  e abre-se a seguinte página: 

 

 

- Fundo Estadual de Saúde do Paraná (Funsaude) 

Para consultar os dados do Funsaude, seguir as instruções descritas na página do Portal. 
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- Retenção de ISS na Fonte: As informações sobre o quanto cada município recebe podem 

ser obtidas ao clicar em e abre-se a seguinte 
página:  

         
 

- Convênios do Estado e Municípios com o Governo Federal: Para consultar estes convênios, 
utilizar as informações do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União.  

- clicar neste link abre-se a seguinte página: 

 

- clicar neste link abre-se a seguinte página: 
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3.3.6  Informações Adicionais 
 

 
 
Sobre os adiantamentos concedidos aos servidores, clicar em 

e     abre-se a seguinte tela: 
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3.3.7 Gráfico Receita X Despesa 

  

É possível consultar os gráficos de receita x despesa do Estado a partir desta página. Basta 

selecionar o exercício de 2016 a 2006, clicar no botão  e abre-se a seguinte 
página: 
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3.4 PESSOAL 

Ao clicar neste Assunto o Portal permite acessar estas opções: 

 

 

 

3.4.1  Remuneração - Servidores Poder Executivo 

 

Nesta tela o Portal permite consulta a informações da Secretaria de Estado da Administração 
e da Previdência sobre a remuneração dos servidores. A listagem traz os nomes dos 
servidores em ordem alfabética, local de trabalho, cidade em que prestam serviços e 
detalhes da remuneração. Preencher os campos total ou parcialmente, clicar em um nome, e 
aparecerá a tela com os dados correspondentes.  
Definidos os dados que motivam a pesquisa, é dado acesso a páginas com informações 
funcionais e financeiras do servidor identificado. Ainda nesta tela, é possível utilizar os 
seguintes botões: 

- as informações podem ser visualizadas em planilha;  

- as informações podem ser visualizadas na tela ou salvas em PDF. 
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3.4.2  Viagens 

 

Nesta tela o Portal permite a consulta à relação dos servidores que viajaram a serviço do 

Estado em ordem alfabética. Observar que ao clicar em  abre-se a seguinte 
tabela de valores: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No detalhamento das viagens de um servidor é possível utilizar as seguintes funções: 

 - as informações podem ser visualizadas em planilha; permitindo o 
download dos dados. 

 - as informações podem ser visualizadas na tela, ou salvar em PDF. 
 
 

3.4.3  Concursos Públicos e Testes Seletivos 

A partir desta tela é possível pesquisar em todos os sites das Secretarias sobre a realização 

de concursos. Use o ícone e aparecerá a seguinte página: 
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Ainda nesta página estão relacionados os concursos Recentes, Em Andamento e Encerrados, 
promovidos pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, através da sua 
Divisão de Seleção e Recrutamento de Recursos Humanos. 
 

3.4.4  Tabelas Salariais e Carreiras 

Nesta tela o Portal disponibiliza consulta aos dados de cada uma das carreiras estatutárias do 
Estado; os requisitos e exigências mínimas para ingresso; tabelas com remunerações, e 
outras informações. Podem ser acessadas as seguintes opções: 

 

- Carreiras do Poder Executivo 

Ao clicar nesta opção abre-se a tela com informações sobre as carreiras estatutárias nas 
quais os servidores ingressam quando aprovados em concurso público. 

   

A pesquisa sobre cada um desses quadros ou carreira traz a descrição sobre sua estrutura, 
sua fundamentação legal, como se dá o desenvolvimento na carreira; e, em alguns casos, as 
atribuições dos cargos. 
Observação: como o Quadro Único de Pessoal (QUP), regido pela Lei 4.544/62, encontra-se 
em extinção, não há mais ingresso de servidores. 
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- Cargos em Comissão 

Nesta opção, o clique abre uma tela com a explicação que os Cargos em Comissão são de 
livre nomeação e exoneração, de servidores ou não, que exerçam funções de diretor, chefe 
ou assessor; têm caráter provisório e são regidos pela CLT. 

 

- Função de Gestão Pública 

A página leva ao texto legal que criou a Função de Gestão Pública – FG para servidores 
efetivos, no exercício de direção, chefia e assessoramento. 

 

- Perfis Profissiográficos 

A partir do clique nesta opção abre-se página com acesso as informações das qualificações 
profissionais e competências pessoais exigidas pelo Estado para preenchimento de 
determinado cargo; e quais as tarefas a ele relacionadas. A Secretaria da Administração e da 
Previdência divulga os perfis relacionados à Receita Estadual, Instituto Agronômico do 
Paraná, Instituições Estaduais de Ensino Superior, Quadro Próprio do Poder Executivo (com 
Resoluções), Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e Quadro Próprio dos Servidores da 
Saúde. 

 

 - Teto de Remuneração 

Ao clicar nesta opção abre-se página que contém informação sobre o estabelecido nos textos 
da Constituição Federal e de Lei Estadual de 2007: a remuneração do servidor não pode ser 
maior que o subsídio do governador. 
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- Tabelas Salariais 

São as Tabelas de Remuneração com informações sobre o valor da remuneração por Quadro 
e Carreira a partir da situação atual até 2007. 

Ao clicar em um ano aparecerá a respectiva página, como por exemplo:  

 

 

 

 

3.4.5  Relação Nominal (Art. 234 – CE) 

A listagem de todos os servidores - com nomes em ordem alfabética, cargos e locais de 
trabalho - deve ser publicada anualmente, no mês de março, por exigência do artigo 234 da 
Constituição Estadual do Paraná. É disponibilizada no formato PDF.  
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3.5 COMPRAS 

Ao clicar neste Assunto o Portal permite acessar estas opções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Situação Cadastral de Fornecedores 

É possível o acesso aos dados da Gestão de Materiais e Serviços da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência sobre os Fornecedores.   
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É só preencher um ou mais campos, clicar no botão  e aparecerá a respectiva 
tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Processos Licitatórios 

 

 

 

Preencher os campos desta tela para acessar os editais; clicar no botão  e 
aparecerá a respectiva tabela. 

Ainda na tela principal: para sanar dúvidas use o Manual do Sistema no link 

. 
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3.5.3 Contratos Firmados 

 

A partir desta tela pode-se acompanhar o andamento dos contratos celebrados pelos Órgãos 
estaduais e que são encaminhados para apreciação do Tribunal de Contas do Estado. 

Preencher os campos, clicar no botão  e aparecerá a respectiva tabela. 

 

3.5.4 Prestação de Contas ao TCE 

Para obter as informações desejadas é necessário preencher os campos. 
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3.6 RESPONSABILIDADE FISCAL 

No que diz respeito à Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado da Fazenda divulga 
relatórios que facilitam o acompanhamento das ações da Administração Pública Estadual. 
Assim, ao clicar neste Assunto o Portal permite acessar estas opções: 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Demonstrativos da LRF (RREO e RGF) 

É possível a pesquisa sobre estes documentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

  

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RRE0): Contém a movimentação 
orçamentária dos três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário.  

- Relatório da Gestão Fiscal: É elaborado por Poder demonstrando os gastos sujeitos a 
limites, como área de pessoal. 

Estes dois relatórios são documentos bimestrais, quadrimestrais e anuais. Disponíveis para 
consulta os demonstrativos de RREO e RGF com dados após o encerramento do exercício, de 
2016 a 2000. 
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3.6.2 Audiências Públicas Fazendárias 

Essas sessões ocorrem a cada quatro meses, na Assembleia Legislativa. Constituem 
oportunidade para o governo prestar contas à sociedade paranaense sobre o cumprimento 
de suas metas fiscais. Disponíveis à pesquisa Audiências de 2016 a 2007. 
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3.6.3 Demonstrativos Contábeis 

Contém o Balanço Geral do Estado, que detalha diversos aspectos das gestões orçamentária, 
financeira e patrimonial. O histórico deste documento é por ordem decrescente até o ano de 

2003. Clicar no em  para acessar a 6ª edição do MCASP, que prevê como a 
União, os Estados e os Municípios devem disponibilizar seus demonstrativos anuais; essas 
normas passaram a ter validade em 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6.4 Informações Adicionais 

Todos os documentos do Programa de Ajuste Fiscal, uma exigência da União para assumir e 
renegociar as dívidas do Estado, e que está na 9ª revisão para o período 2014-2016, são 
acessados nesta página: 
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3.6.5 Emissão de Certidões Previstas pela LRF 

Cabe à Secretaria da Fazenda emitir Certidões que comprovem a adimplência dos municípios 
interessados no recebimento de recursos do Governo do Estado via empréstimos e 

convênios. Para obter estas certidões, clicar no ícone e abre-se a 
seguinte página: 

 

Para consulta de certidões, informar o número da certidão, clicar no botão e 
aparecerá a página com informações das certidões já emitidas. 

Para emissão de certidões, preencher os campos, clicar no botão e aparecerá a 
página Gestão do Dinheiro Público, para solicitar junto à SEFA, a certidão desejada. 
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3.7  LEGISLAÇÃO 

Ao clicar neste Assunto o Portal permite acessar estas opções: 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Legislação Estadual 

Nesta página o Portal permite a consulta a toda Legislação Paranaense. O Sistema de 
Legislação da Casa Civil mantém atualizados os registros da Legislação Estadual, em banco de 
dados com mais de 16 mil atos normativos paranaenses, relacionadas por período: 
Constituição Estadual, Leis Complementares, Emendas Constitucionais, Leis Ordinárias, 
Decretos, Resoluções, Portarias. 

 

No menu  selecionar uma das opções de acesso às normas paranaenses e links de 
acesso a outros sites de legislação. 
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Para pesquisa rápida, clicar em  e abre-se seguinte página: 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela podem ser filtrados os dados da consulta.  

Para ajuda, clicar em e abre-se o Manual do Usuário com orientações para a 
pesquisa. 

Nesta página é possível acessar também a primeira lei da “assembléa legislativa provincial”, 
sancionada por Zacarias de Goes e Vasconcellos, presidente, decretando a cidade de Curityba 

capital da província do Paraná. Para isso, no menu  selecione as opções: 
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3.7.2  Diários Oficiais 
Reunidas, a partir desta página, as mais de 3.000 edições dos Diários Oficiais, pela 
Imprensa Oficial do Estado, ordenadas por ordem de data decrescente, até fevereiro de 
2004. Disponíveis edições do Diário Oficial Comércio, Indústria e Serviços; Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa, Diário do Município de Curitiba, Suplemento de Concursos Públicos. 

 

 

3.7.3  Legislação de Acesso à Informação 

Nesta tela o Portal disponibiliza para consulta as normas federais e estaduais que dispõem e 
regulamentam o direito do cidadão de ter acesso a atos do Poder Público que impliquem em 
despesas públicas. 
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3.7.4 Legislação Fazendária 

Nesta página são disponibilizados os textos que tratam dos sistemas orçamentário, financeiro 
e fiscal do governo do Paraná: 
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3.8  INFORMAÇÕES GERAIS 

Ao clicar neste Assunto o Portal permite acessar estas opções: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1  Estrutura Organizacional 

Estão disponíveis listagens dos Órgãos e Entidades do Governo do Paraná por tipo de 
administração, com opção de busca por sigla ou palavra-chave. Para isso, é só clicar no link 
de uma das opções e aparecerá a respectiva tela: 

 

- Estrutura Organizacional do Estado: Nesta tela é possível pesquisar os Órgãos e Entidades 
do governo. 
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- Estrutura Organizacional nos Municípios: Aqui é possível pesquisar as estruturas do  
Governo do Estado nos Municípios. 

 

- Legislação Organizacional: Esta tela dá acesso aos atos oficiais do Órgão/Entidade 
publicados no Diário Oficial do Estado, por tipo, número e data, com opção de busca por 
palavras de descrição do ato. Permite a consulta Sistema de Legislação da Casa Civil. 

 

- Função Principal do Órgão/Entidade: A partir da busca por função do Órgão/Entidade, uma 
listagem exibe competência, titulares, legislação e organograma do Órgão/Entidade 
selecionado. 
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3.8.2 Cadastro de autoridades 

Nesta tela estão as listagens com nomes, cargos e endereços de autoridades estaduais e 
municipais do Paraná – dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; dos Poderes Executivo 
e Legislativo federais, e das que representam a União no Paraná; governadores e vices dos 
Estados; prefeitos de capitais; dirigentes de entidades sociais, autoridades eclesiásticas e 
presidentes das Associações de Municípios do Paraná. 

 

 

 

 

3.8.3 Patrimônio 

O Portal disponibiliza a consulta ao patrimônio do Estado por Bens Móveis, Bens Imóveis e 
Frota Oficial.  
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- Bens Móveis: A busca é orientada pelo preenchimento dos campos, que têm o apoio de 
menus clicando-se nas setas à direita. 

 

 

- Bens Imóveis: A página traz listagem do Patrimônio Imobiliário do Paraná (terreno, casas, 
prédios, barracões), levantamento da Coordenadoria de Patrimônio da Secretaria de 
Estado da Administração e da Previdência, que tem atualização frequente.   

 



46 

Manual de Navegação – Portal da Transparência 

 

- Frota Oficial: O Portal disponibiliza uma relação atualizada da Frota Oficial, sob a gestão do 
Departamento de Transporte Oficial (DETO), da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4  Transparência em Outras Esferas de Governo 

É possível consulta a portais dos outros Poderes - Legislativo e Judiciário -, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Portal dos Municípios. 
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- Portal dos Municípios: Para conhecer mais desta iniciativa do Governo do Paraná basta 

clicar em  e aparecerá a seguinte tela: 

 

Aqui estão os Municípios que manifestaram interesse em divulgar seu Portal da 
Transparência. Para verificar a adesão de um Município, basta fornecer o nome da cidade 
para pesquisar; ou para saber os outros municípios que integram o Portal da Transparência 
do Governo do Paraná, e que são identificados por estrarem com o nome em azul. 
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4 ACESSIBILIDADE 

 

 

 

Ao acessar esta função, abre-se a seguinte tela, com informações úteis de acessibilidade, 
para deficientes visuais ou não: 

 

  

 

5 GLOSSÁRIO 

Na faixa acima da página inicial é possível o acesso às páginas de textos.  
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O Glossário traz o significado de centenas de palavras ou expressões utilizadas no conteúdo 
do Portal, para auxiliar na compreensão dos temas abordados. Para a pesquisa, basta clicar 
sobre a letra que inicia a expressão e aparecerá a respectiva lista. 
 

6 PERGUNTAS FREQUENTES 

 

Ao acessar esta função, abre-se a seguinte tela: 

 

Nesta tela o Portal permite o esclarecimento às principais dúvidas apresentadas pelos 
internautas sobre a Lei de Acesso à Informação ou baseados em exigência da legislação, em 
Transparência da Gestão Fiscal. 
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7 ACESSO À INFORMAÇÃO 

No canto direito da página inicial está o ícone  que leva à página do 
Requerimento online usado para solicitar informações públicas sobre o Poder Executivo do 
Paraná (gestão administrativa), não encontradas no Portal da Transparência.   

 

 

Ainda nesta tela, o Portal disponibiliza para as seguintes abas: 

- Aba REQUERIMENTO: Traz material  explicativo referente ao requerimento. 
  

 

 

 
 

 

 



51 

Manual de Navegação – Portal da Transparência 

- Aba IDENTIFICAÇÃO: Para um melhor atendimento, o interessado deve se identificar, 
informando seus dados pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aba ESPECIFICAÇÃO: O cidadão deve fazer um relato sobre a informação que quer ver 
respondida, num prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. Com o protocolo gerado, 
acompanhará o pedido, também on-line, junto à Controladoria Geral do Estado, que é a 
encarregada de garantir a aplicação da Lei de Acesso à Informação pela Administração do 
Paraná. 
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- Aba VERIFICAÇÃO: Nesta aba deve-se digitar o código Captcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 O QUE DESEJA PESQUISAR? 

 

Esta função de pesquisa é um assistente de busca de páginas.  
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Digitar um tema, por exemplo: “salários na Secretaria de Segurança” e clicar em e em 
seguida será apresentada a tela com diversas perguntas para identificar a que página deverá 
ser remetida a pesquisa. 

 

Selecione uma pergunta para identificar a que página deverá ser remetida a pesquisa. 

 

Observar que caso o tema não se relacione a nenhuma das perguntas, clicar em , e 
aparecerá o mapa completo do Portal da Transparência, que ampliará a opção de pesquisa: 
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9 AINDA PRECISA DE AJUDA? 
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Os ícones no pé das páginas dão acesso os meios de contato com o Portal da Transparência: 

- Endereço físico da Secretaria de Estado da Comunicação Social, que é uma das 
referências. 

- Serviço telefônico para tirar dúvidas sobre a navegação e o e-mail 
transparência@pr.gov.br; atende das 8h30m às 18 horas.  

- O SIC – Serviço de Informação ao Cidadão disponibiliza a relação de Agentes de 
Informação, com seus respectivos nomes, endereços, e-mails, telefones e horário de 
atendimento, para atender pessoalmente pedidos de informações públicas sobre o Poder 
Executivo do Paraná, não encontradas no Portal. Também está disponibilizada a consulta 
para verificar a Reivindicação, Relatórios Estatísticos de Atendimentos e o formulário de uma 
solicitação on-line.  

- Permite registrar, em formulário eletrônico, sugestões, críticas, reclamações, 
denúncias e comentários sobre o funcionamento geral da administração e a prestação de 
serviços dos seus agentes. Os Ouvidores setoriais estão presentes em toda estrutura do 
governo e no desempenho de suas tarefas, resolvem demandas individuais ou coletivas. 

 

mailto:transparência@pr.gov.br
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Estes mecanismos de interlocução com o governo são de responsabilidade da Controladoria 
Geral do Estado, que faz a gestão interna das informações, que devem ser prestadas pelas 
áreas responsáveis em responder aos questionamentos, além de monitorar o conteúdo e os 
prazos das respostas aos interessados. 

Com um número de protocolo, os cidadãos podem acompanhar o trâmite de seus processos; 

para isso basta clicar em  e abre-se a seguinte tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencher os campos e clicar no botão . 

 

10 DENUNCIE CORRUPÇÃO 

Nesta tela o Portal permite fazer denúncia de malfeito, irregularidade ou desvio funcional 
por parte de servidores e gestores públicos estaduais, de duas maneiras: 

1. Ligar para o número ; 

2. Clicar no ícone e aparecerá a tela com as seguintes abas: 
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- Aba FALE COM O OUVIDOR: O Portal dá instruções de como colaborar com o governo, 

fazendo sugestões, críticas, comentários e mesmo denúncia. Clicar em 
para acessar a próxima aba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aba SEUS DADOS: Preencher os campos e clicar no botão  para acessar a 
próxima aba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aba REIVINDICAÇÃO/DENÚNCIA: Aqui, o cidadão preencha formulário sobre o assunto que 
quer ver tratado pelo Ouvidor.  

Preencher os campos e clicar no botão para acessar a próxima aba. 
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- Aba VERIFICAÇÃO: Preencher os campos e clicar no botão . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


