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NOTA TÉCNICA 

1 Introdução 

O presente trabalho consiste em uma síntese das alterações promovidas nos 

orçamentos dos órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo do Estado do 

Espírito Santo, bem como da execução orçamentária realizada pelas Unidades 

Gestoras (UG) em observância à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 

10.067/20131 e à Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 10.116/20132. Por meio da citada 

LOA, a qual estimou a receita e fixou a despesa do Estado para o exercício 

financeiro de 2014, a Assembleia Legislativa autorizou o Poder Executivo a realizar 

despesas na ordem de 13,5 bilhões de reais, respeitadas as autonomias 

administrativa e financeira das entidades que integram a Administração Pública 

indireta. 

Para tanto, foram concebidas planilhas eletrônicas que permitem ao cidadão 

conhecer a variação do orçamento de cada uma das unidades gestoras vinculadas 

ao Poder Executivo durante o exercício financeiro de 2014, assim como a variação 

da respectiva execução orçamentária, isto é, o total de empenhos3 emitidos 

diariamente ao longo do ano. 

As planilhas foram elaboradas a partir das bases de dados públicas disponibilizadas 

para download no Portal da Transparência do Poder Executivo do Estado do Espírito 

Santo4 e fazem parte do conjunto de medidas que serão adotadas pelo Ministério 

Público de Contas (MPC) em 2015 com o propósito de estimular o controle social 

do orçamento e das finanças públicas e de fornecer subsídios técnicos para a 

                                                 
1
  Disponível em: http://www.planejamento.es.gov.br/download/leisenormas/ldo/LEI_10067_LDO_%202014.pdf. Acesso em: 

17 jan. 2015. 
2
  Disponível em: http://www.planejamento.es.gov.br/download/leisenormas/lo/Texto_LOA_2014.pdf. Acesso em: 17 Jan. 

2015. 
3
  De acordo com o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho de despesa consiste no “ato emanado de autoridade competente 

que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”, não podendo exceder o 
limite de créditos orçamentários, consoante preconiza o art. 59 do mesmo diploma normativo. 

4
  Disponível em: http://www.transparencia.es.gov.br/#. Acesso em: 03 jan. 2015. 

http://www.planejamento.es.gov.br/download/leisenormas/ldo/LEI_10067_LDO_%202014.pdf
http://www.planejamento.es.gov.br/download/leisenormas/lo/Texto_LOA_2014.pdf
http://www.transparencia.es.gov.br/
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atuação do controle externo realizado, no âmbito institucional, primordialmente pelo 

Poder Legislativo com o imprescindível auxílio do Tribunal de Contas. 

Quadra registrar que, além de incentivar a idealização de projetos semelhantes que 

permitam a ampliação do controle social sobre os processos de elaboração e de 

execução orçamentária, a análise empreendida pelo MPC tem por escopo principal 

fomentar a cultura da responsabilidade social na formulação do orçamento público, 

estimulando a estruturação fundamentada e exaustivamente documentada do 

planejamento orçamentário, submetido à chancela criteriosa do Poder Legislativo por 

meio do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), evitando, com isso, futuros questionamentos quanto à 

utilização indevida das peças orçamentárias como meros instrumentos de ficção 

jurídica, concebidos em descompasso com a realidade e que podem servir como 

escudo normativo para legitimar a alocação e o dispêndio de recursos com finalidade 

diversa da exclusiva e indeclinável promoção do interesse público. 

Importante destacar que o aspecto financeiro da realização do orçamento, isto é, a 

obtenção da receita e o consequente repasse de recursos orçamentários não foram 

objeto de exame. Também não foi contemplada a análise da variação da execução 

orçamentária dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público e 

do Tribunal de Contas, porquanto essas instituições ainda não disponibilizam suas 

bases de dados na rede mundial de computadores em formato que permita a 

consolidação de todas as unidades gestoras de recursos públicos do Estado do 

Espírito Santo5. No entanto, essa limitação da transparência pública mostra-se 

passível de ser corrigida mediante edição de ato normativo pelo próprio Tribunal de 

Contas que tenha por objeto a padronização da forma de divulgação de informações 

públicas por parte de seus jurisdicionados (estado e municípios), decisão que, por 

certo, lançaria luzes sobre as despesas do Estado do Espírito Santo como um todo, 

além de representar um novo marco na história do órgão guardião das finanças 

públicas do povo capixaba. 

                                                 
5
  Saliente-se que esses dados já se encontrem disponíveis para o TCEES, de forma consolidada, por meio do Sistema 

Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES), em funcionamento no Estado do Espírito Santo 
desde janeiro de 2014. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29050-913    Telefone: (27) 3334-7600 

3 

Com o avanço e a popularização das plataformas móveis (smartphones e tablets), a 

normatização pelo TCEES da forma de disponibilização das bases de dados de 

todos os seus jurisdicionados – ou a disponibilização unificada dessas mesmas 

bases pelo próprio Tribunal de Contas6 – permitiria, dentre outras coisas, o 

desenvolvimento de aplicativos para aparelhos celulares, capazes de colocar o 

controle social das finanças públicas literalmente nas mãos do cidadão. Cita-se 

como exemplo bem sucedido dessa iniciativa, o concurso promovido pelo Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco para a criação de aplicativos móveis com suas 

bases de dados públicas7. 

Releva pontuar que este trabalho só se tornou possível graças aos níveis de 

transparência e de detalhamento das informações atinentes ao orçamento e a sua 

execução, disponibilizadas no Portal da Transparência do Poder Executivo estadual, 

                                                 
6
  No âmbito do TCEES, a Resolução TC 247/2012, que regulamentou a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo , por meio da internet, dos dados da abertura do exercício e da prestação de contas bimestral das entidades 
municipais da administração direta e indireta (disponível em: 
http://www.tce.es.gov.br/portais/LinkClick.aspx?fileticket=U_1yvPhombI%3d&tabid=800&portalid=14&mid=2641. Acesso 
em: 17 jan. 2015), dispõe em seu art. 20, § 6º, acerca da disponibilização de dados públicos para a sociedade: 

Art. 20 - Após o envio dos dados mensais que compõe a PCB e seu armazenamento no banco de dados do 
sistema, o TCEES disponibilizará no CIDADES-WEB, para a respectiva UG, os balancetes mensais contábil 
isolado e contábil isolado por conta corrente. No caso de UG Prefeitura, será disponibilizado, também, o balancete 
mensal consolidado do município. 
[...] 
§ 6º - Concluído o procedimento de que trata este artigo, o TCEES dará ampla divulgação e transparência 
destes demonstrativos, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 

Lei Complementar Federal nº 101/200 (LRF) 

CAPÍTULO IX 
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Seção I 
Da Transparência da Gestão Fiscal 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009). 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de 
qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 131, de 2009)        (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 

7
  Disponível em: http://tce.pe.gov.br/concursoaplicativosmoveis/tablet.html. Acesso em: 17 jan. 2015. 

http://www.tce.es.gov.br/portais/LinkClick.aspx?fileticket=U_1yvPhombI%3d&tabid=800&portalid=14&mid=2641
http://tce.pe.gov.br/concursoaplicativosmoveis/tablet.html
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iniciativa que constitui avanço significativo para o exercício do controle social e que, 

certamente, não comporta retrocessos. 

As regras relativas à publicidade no âmbito da Administração Pública encontram-se 

sintetizadas na forma de princípios nos textos das Constituições Federal8 e 

Estadual9. Detalhando a aplicação do princípio constitucional da publicidade, tem-se 

as leis federal e estadual de acesso a informações públicas (Lei Federal nº 

12.527/2011 e Lei Estadual nº 9.871/2012), bem como a Lei Complementar Federal 

nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impõem aos gestores públicos o 

dever de eliminar da Administração Pública a cultura do sigilo, fazendo da ampla 

publicidade sua regra matriz de conduta ética perante a sociedade. Nesse sentido, 

cumpre destacar alguns dispositivos dos mencionados diplomas normativos: 

Lei Federal 12.527/2012 

Art. 3° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
seguintes diretrizes:  
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;  
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Art. 4° Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, 
suporte ou formato;  
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato;  
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição 
de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a 
segurança da sociedade e do Estado;  
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável;  

                                                 
8
  Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

9
  Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, 
proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: (Redação dada pela EC nº 73, de 30.11.2011 – DOE 1.12.2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, 
transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação, destinação ou controle da informação;  
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;  
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento 
ou sistema;  
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto 
à origem, trânsito e destino;  
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o 
máximo de detalhamento possível, sem modificações.  

Art. 5° É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 
que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 
forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 

CAPÍTULO II 
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO  

Art. 6° Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as 
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela 
e sua divulgação;  
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade 
e integridade; e  
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 
acesso.  

Art. 7° O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 
outros, os direitos de obter:  
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem 
como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação 
almejada;  
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos;  
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;  
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e  
VII - informação relativa:  
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 
indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 
prestações de contas relativas a exercícios anteriores. 
§ 1° O acesso à informação previsto no caput não compreende as 
informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos 
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ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.  
§ 2° Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio 
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.  
§ 3° O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas 
utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo 
será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.  
§ 4° A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos 
órgãos e entidades referidas no art. 1°, quando não fundamentada, sujeitará 
o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.  
§ 5° Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 
requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para 
apurar o desaparecimento da respectiva documentação.  
§ 6° Verificada a hipótese prevista no § 5° deste artigo, o responsável pela 
guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, 
justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. 

Art. 8° É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  
§ 1° Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão 
constar, no mínimo:  
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;  
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros;  
III - registros das despesas;  
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;  
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades; e  
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  
§ 2° Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades 
públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que 
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede 
mundial de computadores (internet).  
§ 3° Os sítios de que trata o § 2° deverão, na forma de regulamento, 
atender, entre outros, aos seguintes requisitos:  
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão; 
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas 
e texto, de modo a facilitar a análise das informações;  
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;  
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação;  
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis 
para acesso;  
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-
se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora 
do sítio; e  
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VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 
conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n

o
 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9
o
 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo n
o
 

186, de 9 de julho de 2008.  
§ 4° Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam 
dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2

o
, 

mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações 
relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 
previstos no art. 73-B da Lei Complementar n

o
 101, de 4 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Lei Estadual 9.871/2012 

Art. 3º As normas previstas nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executadas em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;  
V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Art. 4º  Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, 
suporte ou formato;  
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato;  
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição 
de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a 
segurança da sociedade e do Estado;  
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável;  
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, 
transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação, destinação ou controle da informação;  
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;  
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento 
ou sistema;  
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto 
à origem, trânsito e destino;  
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o 
máximo de detalhamento possível, sem modificações; 
X - transparência ativa: disponibilização espontânea de informações de 
interesse geral ou coletivo, independente de requerimento; 
XI - transparência passiva: fornecimento de informações solicitadas por 
qualquer cidadão mediante simples pedido de acesso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art73b


 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29050-913    Telefone: (27) 3334-7600 

8 

CAPÍTULO II 
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO 

Art. 5º  É dever da Administração Pública Estadual garantir o direito de 
acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão.  

Art. 6º  Cabe aos órgãos e entidades do poder público estadual, observadas 
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela 
e sua divulgação;  
II - proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e  
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 
acesso.  

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 
outros, os direitos de obter:  
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem 
como sobre o local onde a informação almejada poderá ser encontrada ou 
obtida;  
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não aos arquivos 
públicos;  
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;  
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e  
VII - informação relativa:  
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 
indicadores propostos;  
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 
prestações de contas relativas a exercícios anteriores.  
§ 1º  O acesso à informação previsto no caput não compreende as 
informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos 
ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.  
§ 2º  Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio 
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.  
§ 3º  O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas 
utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo 
será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.  
§ 4º  A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos 
órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, 
sujeitará o responsável a medidas disciplinares previstas em lei.  
§ 5º  Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 
requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para 
apurar o desaparecimento da respectiva documentação.  
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§ 6º  Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela 
guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, 
justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.  

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas estaduais promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, a título de 
transparência ativa.  
§ 1º  Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão 
constar, no mínimo:  
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;  
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros;  
III - registros das despesas;  
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos 
celebrados;  
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades; 
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e 
VII - outras informações que por determinação do regulamento próprio de 
cada órgão estadual mereça uma transparência ativa.  
§ 2º  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades 
públicas estaduais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos 
de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 
rede mundial de computadores (internet).  
§ 3º  Os requisitos a serem atendidos pelos sítios de que trata o § 2º serão 
estabelecidos em regulamento. 

Lei Complementar Federal nº 101/200 (LRF) 

CAPÍTULO IX 
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Seção I 
Da Transparência da Gestão Fiscal 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
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III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009)        (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do 
art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa 
física ou jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 131, de 2009). 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 
licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

Por oportuno, registre-se que eventuais lacunas normativas presentes na legislação 

estadual não desobriga o Estado do Espírito Santo de adimplir com os comandos 

contidos na legislação federal, aplicável indistintamente a todos os entes da 

federação. 

Por fim, saliente-se que foram empreendidos todos os esforços no sentido de 

garantir a fidelidade dos dados sintetizados. Desta forma, persistindo eventual 

dúvida quanto à exatidão das informações compiladas, recomenda-se o exame do 

arquivo original das bases de dados utilizadas pelo MPC. Ocorrendo a atualização 

das bases de dados pelo Poder Executivo, as planilhas serão também atualizadas. 

Boa Consulta! 

2 Planilhas Eletrônicas 

2.1 Aspectos Gerais 

A pasta de trabalho que compõe o arquivo contém 15 planilhas no formato Microsoft 

Excel 2010. Na sequência em que estão dispostas, são elas: 
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1. Orçado x Executado Isolado – Extraída da planilha BD Orçamento, exibe 

na forma de tabela e de gráfico o valor do orçamento inicial de cada unidade 

gestora (UG), assim como as suplementações e anulações orçamentárias 

mensais isoladas ocorridas ao longo do exercício financeiro de 2014. Ela 

também mostra a execução mensal do orçamento (empenhos emitidos) por 

UG: 

 

 

2. Orçado x Executado Acumulado – Extraída da planilha BD Orçamento, 

exibe na forma de tabelas e de gráficos um comparativo entre a variação 

mensal acumulada do orçamento (suplementações e anulações) e a variação 

mensal acumulada da respectiva execução orçamentária (empenhos) para 

cada unidade gestora (UG) ao longo do exercício financeiro de 2014: 
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3. Orçado x Executado Estatística – Também extraída da planilha BD 

Orçamento, exibe na forma de tabela informações estatísticas sobre a 

variação do orçamento e da execução orçamentária de cada unidade gestora 

(UG) ao longo do exercício financeiro de 2014: 
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4. Histórico Empenho – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de 

tabela e de gráfico o histórico da variação diária do total de empenhos 

emitidos ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por 

Data do Empenho (período ou data isolada), Unidade Gestora (UG), 

Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de 

Despesa e Nº do Empenho, permitindo-se a combinação simultânea de filtros: 

 

 

5. Acumulado Empenho – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma 

de tabela e de gráfico o histórico acumulado da variação diária do total de 

empenhos emitidos ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo ser 

filtrado por Data do Empenho (período ou data isolada), Unidade Gestora 

(UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento 

de Despesa e Nº do Empenho, permitindo-se a combinação simultânea de 

filtros: 
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6. UG (Empenho) – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de 

tabela, em ordem decrescente de valores, o total de empenhos emitidos por 

Unidade Gestora (UG) ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo 

ser filtrado por Data do Empenho (período ou data isolada), Nº do Empenho, 

Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de 

Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, Tipo de 

Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade 

Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha 

encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser expandida para 

mostrar os seguintes itens: Unidade Gestora, Favorecido, Elemento de 

Despesa, Subelemento de Despesa, Histórico, Nº do Empenho e Data do 

Empenho: 
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7. Favorecido (Empenho) – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma 

de tabela, em ordem decrescente de valores, o total de empenhos recebido 

por Favorecido ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo ser 

filtrado por Data do Empenho (período ou data isolada), Nº do Empenho, 

Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de 

Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, Tipo de 

Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade 

Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha 

encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser expandida para 

mostrar os seguintes itens: Favorecido, Unidade Gestora, Elemento de 

Despesa, Subelemento de Despesa, Histórico, Nº do Empenho e Data do 

Empenho: 
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8. Função (Empenho) – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de 

tabela, em ordem decrescente de valores, o total de empenhos emitidos por 

Função ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por 

Data do Empenho (período ou data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade 

Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de Despesa, 

Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, Tipo de Favorecido, Tipo de 

Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, Modalidade, Fonte de 

Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade Gestora, permitindo-se a 

combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se estruturada em 

forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes itens: 

Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, 

Favorecido, Unidade Gestora, Histórico, Nº do Empenho e Data do Empenho: 
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9. Subfunção (Empenho) – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma 

de tabela, em ordem decrescente de valores o total de empenhos emitidos 

por Subunção ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado 

por Data do Empenho (período ou data isolada), Nº do Empenho, Órgão, 

Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de 

Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, Tipo de 

Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade 

Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha 

encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser expandida para 

mostrar os seguintes itens: Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento 

de Despesa, Favorecido, Unidade Gestora, Histórico, Nº do Empenho e Data 

do Empenho: 
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10. Elemento de Despesa (Empenho) – Extraída da planilha BD Empenho, 

exibe na forma de tabela, em ordem decrescente de valores, o total de 

empenhos emitidos por Elemento de Despesa ao longo do exercício 

financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou 

data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, 

Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, 

Categoria Econômica, Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, 

Ação, Grupo de Despesa, Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo 

e Código da Unidade Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de 

filtros. A planilha encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser 

expandida para mostrar os seguintes itens: Elemento de Despesa, 

Subelemento de Despesa, Favorecido, Unidade Gestora, Histórico, Nº do 

Empenho e Data do Empenho: 
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11. Subelemento de Despesa (Empenho) – Extraída da planilha BD Empenho, 

exibe na forma de tabela, em ordem decrescente de valores, o total de 

empenhos emitidos por Subelemento de Despesa ao longo do exercício 

financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou 

data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, 

Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, 

Categoria Econômica, Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, 

Ação, Grupo de Despesa, Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo 

e Código da Unidade Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de 

filtros. A planilha encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser 

expandida para mostrar os seguintes itens: Subelemento de Despesa, 

Favorecido, Unidade Gestora, Histórico, Nº do Empenho e Data do Empenho: 
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12. Data (Empenho) – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de 

tabela, em ordem decrescente de valores, o total de empenhos emitidos por 

Data do Empenho ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo ser 

filtrado por Data do Empenho (período ou data isolada), Nº do Empenho, 

Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de 

Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, Tipo de 

Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade 

Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha 

encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser expandida para 

mostrar os seguintes itens: Data do Empenho, Nº do Empenho e Histórico: 
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13. Nº Empenho – Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de 

tabela, em ordem cronológica de emissão, o total de empenhos emitidos por 

Unidade Gestora e Nº do Empenho10 ao longo do exercício financeiro de 

2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou data isolada), Nº 

do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, 

Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, Tipo 

de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade 

Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha 

encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser expandida para 

mostrar os seguintes itens: Unidade Gestora, Nº do Empenho, Data do 

Empenho, Favorecido e Histórico: 

                                                 
10

  Cada unidade gestora (UG) possui uma sequência própria de empenhos, razão pela qual se mostrou necessário incluir a 

UG na estrutura da tabela antes acima do nº do empenho. 
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14. BD Orçamento – Base de dados extraída do Portal da Transparência do 

Poder Executivo Estadual, atualizada até 25 de dezembro de 201411. 

Contém o orçamento inicial previsto na Lei de Orçamentária Anual (LOA) para 

cada unidade gestora (UG), sua variação mensal (anulações e 

suplementações orçamentárias), além dos valores mensais executados 

(empenhados): 

                                                 
11

  A base de dados com informações relativas ao orçamento 2014, disponibilizada pelo Portal da Transparência do Poder 

Executivo Estadual, teve seu formato alterado após 25 de dezembro de 2014, não possibilitando mais a visualização da 
variação orçamentária mensal. 
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15. BD Empenho – Base de dados extraída do Portal da Transparência do Poder 

Executivo Estadual, atualizada até 07 de janeiro de 201512. Contém o 

orçamento inicial previsto na Lei de Orçamentária Anual (LOA) para cada 

unidade gestora (UG), sua variação mensal (anulações e suplementações 

orçamentárias), além dos valores mensais executados (empenhados): 

                                                 
12

  A base de dados contendo informações atinentes aos empenhos emitidos em 2014 sofreu alterações até o dia 9 de janeiro 

de 2015, conforme autorização expedida pela Portaria SEFAZ Nº 01-R, de 06 de janeiro de 2015.  
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2.2 Planilha Orçado x Executado Isolado 

 

Extraída da planilha BD Orçamento, esta planilha exibe na forma de tabela e de 

gráfico o valor do orçamento inicial de cada unidade gestora (UG) vinculada ao 

Poder Executivo, assim como as suplementações e anulações orçamentárias 
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mensais isoladas ocorridas ao longo do exercício financeiro de 2014. Ela também 

mostra a execução mensal do orçamento (empenhos emitidos) por UG. 

Campos da Tabela: 

Mês – Exibe uma data representativa do mês em que houve anulação ou 

suplementação orçamentária ou, ainda, execução do orçamento (emissão de 

empenho); 

Valor Orçado Inicial (LOA) – Exibe o valor do orçamento inicialmente previsto na 

Lei Orçamentária Anual (LOA); 

Variação Orçamentária Mensal – Exibe no mês de janeiro o orçamento inicial 

atualizado para este mês; nos meses seguintes, mostra as anulações e 

suplementações orçamentárias, quando tiverem ocorrido; 

Valor Executado Mensal – Exibe o valor total da execução orçamentária no mês 

(emissão de empenhos), até a data de atualização da planilha BD Orçamento. 

2.2.1 Como Utilizar a Planilha 

Clique sobre o título do filtro “Unidade Gestora”, selecionando-o, e utilize o botão de 

rolagem do mouse para visualizar a UG desejada. Em seguida, clique sobre o nome 

da UG. Após alguns segundos, a tabela e o gráfico mostrarão automaticamente as 

informações relativas à UG selecionada. 

É possível selecionar mais de uma UG simultaneamente. 

Para limpar o filtro e selecionar todas as UG, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. Ao limpar o filtro, a tabela e o gráfico exibirão dados de 

todas as UG, isto é, de todos os órgão e entidades vinculados ao Poder Executivo 

que constam na base de dados. 
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2.2.2 Exemplos de Consulta  

 Em janeiro de 2014, foram executados (empenhados) R$ 6,36 bilhões de 

reais pelo Poder Executivo, o que equivale a quase metade de todo o orçamento 

previsto na LOA: 

 

 A UG Administração Geral a Cargo da SEP foi contemplada na LOA com 

um orçamento de R$ 23,76 milhões de reais. No entanto, ao longo do exercício 

financeiro de 2014, não houve nenhuma emissão de empenho e praticamente todo o 

seu orçamento foi objeto de anulação, restando apenas R$ 0,13 de saldo 

orçamentário. As anulações de orçamento são normalmente realizadas para 

suplementar o orçamento de outra unidade gestora (UG). No entanto, no caso em 

tela, considerando que não houve emissão de quaisquer empenhos por parte da 

UG, e praticamente todo o valor orçado restou anulado, os recursos orçamentários – 

autorizados pelo Poder Legislativo – converteram-se em um orçamento fictício, 

situação em que os valores previstos em lei e os valores realmente executados 

jamais se encontraram. Ademais, a despeito de a LDO (art. 17, § 4º, da Lei nº 

10.067/2013), bem como a LOA (art. 6º, inciso I, da Lei nº 10.164/2013), preverem a 

limitação de 20% para a abertura de créditos suplementares mediante a utilização de 

recursos provenientes de anulação de outras dotações orçamentárias, tais 

alterações orçamentárias conferem, na prática, ampla maleabilidade ao orçamento 
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inicialmente aprovado pelo Poder Legislativo, haja vista o percentual de limite de 

20% não se reportar a cada unidade orçamentária individualmente considerada, e 

sim, ao valor total da Lei Orçamentária, representando o expressivo valor de R$ 3,5 

bilhões de reais, e permitindo, destarte, a anulação integral de uma dotação 

orçamentária inicialmente destinada à UG pela LOA.      

         

 

 A UG Fundo Previdenciário, gerida pelo Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e depositária das 

contribuições previdenciárias recolhidas em favor dos servidores estaduais 

estatutários que ingressaram no serviço público após a publicação da Lei 

Complementar Estadual nº 282/2004, cujos recursos devem ser utilizados 

exclusivamente para o pagamento de benefícios desses, consoante estabelece o § 

3º do art. 49 do mencionado diploma normativo13, teve seu orçamento anual previsto 

na LOA em R$ 258,4 milhões de reais. Em setembro de 2014, houve uma 

expressiva anulação orçamentária no valor de R$ 218.335.000,00: 

                                                 
13

  Art. 49 - O IPAJM constituirá um Fundo Financeiro e um Fundo Previdenciário. 

§ 1º - O Fundo Financeiro destinar-se-á ao pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados que tenham 
ingressado no serviço público estadual e aos que já recebam benefícios previdenciários do Estado, até a data de 
publicação desta Lei Complementar, e aos seus respectivos dependentes. 
§ 2º - O Fundo Previdenciário destinar-se-á ao pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores titulares de cargo 
efetivo que ingressarem no serviço público estadual a partir da publicação desta Lei Complementar, e aos seus respectivos 
dependentes. 
§ 3º - As contribuições estabelecidas nos incisos I, II e III do artigo 40, em relação aos segurados previstos no § 1º 
deste artigo, serão destinadas ao Fundo Financeiro, enquanto que em relação aos segurados previstos no § 2º, 
serão destinadas ao Fundo Previdenciário. (Redação dada pela LC nº 539, de 28.12.2009– D.O.E.29.12.2009). 
§ 4º As receitas decorrentes da compensação financeira, relativas à contagem recíproca de tempo de contribuição, de 
que trata o inciso VIII do artigo 40, serão destinadas ao Fundo Financeiro e ao Fundo Previdenciário, considerando a 
vinculação dos segurados determinada nos §§ 1º e 2º deste artigo. (incluído pela LC nº 539, de 28.12.2009– D.O.E. 
29.12.2009). 
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Ao selecionar a UG Fundo Financeiro, constata-se que no mês de setembro 

ocorreu uma suplementação orçamentária no mesmo valor de R$ 218.335.000,00: 

 

Consultando-se a edição de 17 de setembro de 2014 do Diário Oficial dos Poderes 

do Estado, verifica-se a publicação do Decreto nº 1982-S, de 16 de setembro de 

2014, abrindo Crédito Suplementar em favor do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos Estaduais (IPAJM), no valor exato de R$ 218.335.000,00: 
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Analisando os ANEXOS I e II, apura-se que a maior parte dos R$ 218.335.000,00, 

foi retirada da Reserva do Regime Próprio de Previdência14 (RPPS) – Fundo 

                                                 
14

  O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, em sua 

Parte III – Procedimento Especiais, esclarece o conceito de Reserva Orçamentária do RPPS: 

No Regime de Previdência Próprio do Servidor - RPPS, não raramente ocorre no momento de sua instituição e que 
tende a inverter durante o tempo em função das características peculiares de um RPPS, de a receita estimada ser 
superior à despesa fixada. 

Os recursos arrecadados destinam-se à formação de ativos denominados de fundo para o pagamento de 
aposentadorias e pensões futuras. A contribuição do servidor pode ser entendida como uma poupança da qual ele, 
o servidor, se beneficiará ao se aposentar. 

A parcela dos ingressos previstos que ultrapassar as despesas fixadas irá compor um superávit orçamentário 
inicial, comumente denominado de Reserva Orçamentária do RPPS destinado a garantir desembolsos futuros 
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), do ente respectivo. Assim sendo, este superávit 
representará a fração de ingressos que serão recebidos sem a expectativa de realização da despesa no ano 
corrente que se constituirá reserva orçamentária do exercício para suportar déficit futuros, onde as receitas 
previstas serão menores que as despesas em cada exercício. A constituição da reserva orçamentária do RPPS 
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Previdenciário, composta por recursos arrecadados pelo órgão (fonte 0271). Os 

recursos provenientes da anulação foram utilizados para pagamento de 

aposentadorias e pensões de servidores vinculados ao Fundo Financeiro15: 

 

 

                                                                                                                                                         
observará o disposto na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, utilizando ações e detalhamentos 
específicos do RPPS, combinadas com a natureza de despesa “9.9.99.99.99”. 

Em razão da exigência dos controles segregados, requer atenção especial os registros contábeis no caso de o ente 
federativo instituidor de RPPS optar pela segregação da massa de segurados como forma de se buscar o 
equilíbrio atuarial do seu regime previdenciário, situação em que as contribuições e aportes relativos a um 
grupo (Plano Previdenciário) têm o objetivo de acumulação de recursos para pagamentos futuros dos benefícios 
deste, e as relativas ao outro grupo (Plano Financeiro) são direcionadas para os pagamentos de benefícios no 
mesmo exercício. (grifou-se) 
Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_III_-_PCE.pdf. Acesso em: 18 
jan. 2015. p. 110 e 111. 

15
  Os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário não necessitam de recursos provenientes de anulações 

orçamentárias, tendo em vista a existência de superávit financeiro. Os fatos preliminarmente apurados apontam para um 
possível uso desse superávit financeiro para pagamento de despesas do Fundo Financeiro, além da necessidade de 
aferição da legalidade do processo de movimentação orçamentária dos Fundos Financeiro e Previdenciário, incluindo o 
papel do Chefe do Poder Executivo nessa movimentação, ante a competência exclusiva do IPAJM para gerir os recursos 
vinculados ao RPPS. A relevância da questão recomenda sua inclusão como ponto de análise por parte do TCEES na 
análise das contas a serem apesentadas pelo Executivo estadual, assim como revela-se prudente proceder-se à análise de 
idêntica prática em períodos pretéritos, abarcando desde à época de constituição do Fundo Previdenciário. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_III_-_PCE.pdf
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Esses fatos evidenciam a necessidade de atuação harmônica dos controles interno, 

realizado pelos próprios órgãos e entidades, externo, conduzido pelo Poder 

Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, e social, desempenhado pelo 

cidadão, razão pela qual mostra-se imprescindível a ampliação do nível de 

transparência do orçamento público, incluindo receitas auferidas e renunciadas, 

além das despesas realizadas por todos os Poderes do Estado do Espírito Santo. 

2.3 Planilha Orçado x Executado Acumulado 

 

Extraída da planilha BD Orçamento, exibe na forma de tabelas e de gráficos um 

comparativo entre a variação mensal acumulada do orçamento (suplementações e 

anulações) e a variação mensal acumulada da respectiva execução orçamentária 

(empenhos) para cada unidade gestora (UG) ao longo do exercício financeiro de 

2014. 

Campos das Tabelas: 

Valor Orçado Inicial (LOA) – Exibe o valor do orçamento inicialmente previsto na 

Lei Orçamentária Anual (LOA); 
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Mês – Exibe uma data representativa do mês em que houve anulação ou 

suplementação orçamentária ou, ainda, execução do orçamento (emissão de 

empenho); 

Variação Orçamentária Mensal (Acumulada) – Exibe o valor do orçamento 

atualizado, acumulado até o mês de referência; 

Valor Executado Mensal (Acumulado) – Exibe o valor da execução orçamentária 

(emissão de empenhos) atualizado, acumulado até o mês de referência. 

2.3.1 Como Utilizar a Planilha 

Clique sobre o título do filtro “Unidade Gestora”, selecionando-o, e utilize o botão de 

rolagem do mouse para visualizar a UG desejada. Em seguida, clique sobre o nome 

da UG. Após alguns segundos, as tabelas e os gráficos mostrarão automaticamente 

as informações relativas à UG selecionada. 

É possível selecionar mais de uma UG simultaneamente. 

Para limpar o filtro e selecionar todas as UG, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. Ao limpar o filtro, as tabelas e os gráficos exibirão dados 

de todas as UG, isto é, de todos os órgão e entidades vinculados ao Poder 

Executivo que constam na base de dados. 

2.3.2 Exemplos de Consulta 

 A UG Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Espírito Santo teve um 

orçamento inicial aprovado pelo Poder Legislativo de apenas R$ 35.267,00. Até julho 

de 2014, essa UG não havia emitido empenhos. Todavia, em julho de 2014, 

constata-se uma suplementação orçamentária no valor total de R$ 35.500.000,00. 

Praticamente todo esse valor foi executado entre os meses de julho e dezembro: 
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Em complemento, consulta realizada no sítio do Diário Oficial dos Poderes do 

Estado16 revelou que em 3 de julho de 2014 fora publicada a Lei Estadual nº 10.256, 

por meio da qual a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) abriu 

Crédito Especial em favor da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer no valor de 

R$ 35.500.000,00: 

 

                                                 
16

  Disponível em: https://dio.es.gov.br/. Acesso em: 18 jan. 2015. 

https://dio.es.gov.br/
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 A UG Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar iniciou o ano 

com um orçamento previsto na LOA no valor de R$ 3.168.602,00. Em julho de 2014 

houve uma suplementação orçamentária de R$ 50.000.000,00, reforçada em julho 

com mais R$ 4.441.914,00. O total do orçamento desse fundo alcançou R$ 

57.610.516,00, mas apenas executou-se R$ 5.220.469,27: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29050-913    Telefone: (27) 3334-7600 

37 

 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29050-913    Telefone: (27) 3334-7600 

38 

 A UG Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (IOPES) obteve 

orçamento inicial de R$ 21.028.724,00. Já em janeiro, mediante suplementação, o 

instituto já dispunha de R$ 36.028.724,00 de orçamento, fechando o ano com R$ 

28.776.341,26. Ocorre que, apesar de o art. 59 da Lei Federal nº 4.320/196417 

estabelecer que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos 

concedidos, o total executado pelo IOPES no exercício atingiu a incrível cifra de R$ 

104.232.113,04. Só em janeiro foi empenhado praticamente todo o orçamento 

previsto na LOA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

  Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.        
(Redação dada pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976) 
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2.4 Planilha Orçado x Executado Estatística 

 

Extraída da planilha BD Orçamento, exibe na forma de tabela informações 

estatísticas sobre a variação do orçamento e da execução orçamentária de cada 

unidade gestora (UG) ao longo do exercício financeiro de 2014. 

Campos da Tabela: 

Unidade Gestora – Órgão ou entidade que recebeu dotação orçamentária no 

exercício financeiro de 2014; 

Orçamento Inicial LOA – Valor do orçamento inicialmente previsto na Lei 

Orçamentária Anual (LOA); 

Orçado Final – Valor do orçamento ao final do exercício financeiro; 

Diferença Orçamentária (Orçado Final – Orçado LOA) – Diferença entre o valor 

do orçamento ao final do exercício financeiro e o valor do orçamento constante na 

LOA; 
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Percentual de Variação Orçamentária (Orçado Final / Orçado LOA) – Percentual 

de variação entre o valor do orçamento ao final do exercício e o valor inicialmente 

previsto na LOA; 

Executado Final – Montante executado (empenhado) ao final do exercício; 

Percentual Executado (Executado Final / Orçado Final) – Percentual do 

orçamento final que foi executado até o final do exercício; 

Saldo Orçamentário (Orçado Final – Executado Final) – Saldo remanescente do 

orçamento ao final do exercício; 

Variação Percentual entre Orçado LOA e Executado Final – Percentual de 

variação entre o orçamento contido na LOA e o que efetivamente foi executado ao 

final do exercício. Retrata o grau de precisão do planejamento orçamentário 

estabelecido na LOA. 

Fórmula utilizada no campo: (Executado Final - Orçado LOA) / Orçado LOA 

2.4.1 Como Utilizar a Planilha 

Clique em uma célula de dados na coluna desejada. Em seguida, clique na aba 

Dados e selecione o filtro Classificar do Menor para o Maior  ou do Maior para 

o Menor  . Os valores dos campos serão ajustados automaticamente. 

2.4.2 Exemplos de Consulta 

 Maiores orçamentos previstos na LOA: 
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 Menores orçamentos previstos na LOA: 

 

 Maiores orçamentos ao final do exercício: 
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 Menores orçamentos ao final do exercício: 

 

 Maiores diferenças orçamentárias (Orçado Final – Orçado LOA) em valores 

absolutos: 
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 Menores diferenças orçamentárias (Orçado Final – Orçado LOA) em valores 

absolutos: 
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 Maiores percentuais de variação orçamentária (Orçado Final / Orçado LOA): 

 

 Menores percentuais de variação orçamentária (Orçado Final / Orçado LOA): 

 

 Maiores valores executados (empenhados) ao final do exercício: 
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 Menores valores executados (empenhados) ao final do exercício: 
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 Maiores percentuais de execução do orçamento ao final do exercício: 

 

 Menores percentuais de execução do orçamento ao final do exercício: 
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 Maiores saldos orçamentários ao final do exercício: 

 

 Menores saldos orçamentários ao final do exercício: 
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 Maiores variações percentuais positivas entre o valor orçado inicialmente na 

LOA e valor executado ao final do exercício: 
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 Maiores variações percentuais negativas entre o valor orçado inicialmente na 

LOA e valor executado ao final do exercício: 

 

Média do percentual de variação entre o valor orçado inicialmente na LOA e valor 

executado ao final do exercício: 971,50 %.  

Constata-se, portanto, que, considerando o orçamento inicialmente previsto na LOA 

para o exercício de 2014 (Lei nº 10.164/13), e cotejando-o com o que efetivamente 

executou-se ao final deste exercício, a média de variação, levando em conta as 

unidades gestoras, foi de 971,50 %, evidenciando um amplo caminho a percorrer 

com vistas ao aperfeiçoamento e busca de uma maior precisão no planejamento 

orçamentário a ser estabelecido em futuras leis orçamentárias. 
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2.5 Planilha Histórico Empenho 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela e de gráfico o histórico 

da variação diária do total de empenhos emitidos ao longo do exercício financeiro de 

2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou data isolada), Unidade 

Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento 

de Despesa e Nº do Empenho, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. 

Campos da Tabela: 

Data – Dia de emissão do empenho; 

Valor Empenhado – Total empenhado no dia; 

% do Total Geral – Percentual do total geral filtrado. 

2.5.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, uma ou mais unidades 

gestoras, favorecidos, funções, subfunções, elementos de despesa, subelementos 

de despesa e nº dos empenhos. O resultado da seleção será exibido na forma de 

tabela e de gráfico. 
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Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 

Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

2.5.2 Exemplo de Consulta 

 Variação diária do total empenhado no mês de janeiro: 
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2.6 Planilha Acumulado Empenho 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela e de gráfico o histórico 

acumulado da variação diária do total de empenhos emitidos ao longo do exercício 

financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou data 

isolada), Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de 

Despesa, Subelemento de Despesa e Nº do Empenho, permitindo-se a combinação 

simultânea de filtros. 

Campos da Tabela: 

Data – Dia de emissão do empenho; 

Valor Empenhado Acumulado – Total empenhado acumulado até o dia de 

referência; 

% do Total Geral – Percentual acumulado do total geral filtrado. 

2.6.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, uma ou mais unidades 

gestoras, favorecidos, funções, subfunções, elementos de despesa, subelementos 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29050-913    Telefone: (27) 3334-7600 

55 

de despesa e nº dos empenhos. O resultado da seleção será exibido na forma de 

tabela e de gráfico. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 

Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

2.6.2 Exemplo de Consulta 

 Evolução do total empenhado em favor da empresa Ampla Comunicação 

Ltda., com as respectivas datas: 
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2.7 Planilha UG (Empenho) 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem decrescente 

de valores, o total de empenhos emitidos por Unidade Gestora (UG) ao longo do 

exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou 

data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, 

Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, 

Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade Gestora, 

permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se estruturada 

em forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes itens: 

Unidade Gestora, Favorecido, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, 

Histórico, Nº do Empenho e Data do Empenho. 

Campos da Tabela: 

Unidade Gestora / Favorecido / Elemento Despesa / Subelemento Despesa / 

Histórico / Nº Empenho / Data Empenho – Exibe esses campos na sequência 

indicada, estruturados em forma de árvore. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Ministério Público de Contas 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá - Vitória/ES 
CEP 29050-913    Telefone: (27) 3334-7600 

58 

Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de  cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o 

sinal : 

 

Valor Empenhado – Valor total empenhado; 

% do Total Geral – Percentual do total geral empenhado. 

2.7.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 

subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 
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Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.7.2 Exemplo de Consulta 

 Maiores despesas (empenhos) por unidade gestora com o subelemento de 

despesa “Correspondências”, em ordem decrescente de valores: 
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2.8 Planilha Favorecido (Empenho) 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem decrescente 

de valores, o total de empenhos recebido por Favorecido ao longo do exercício 

financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou data 

isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, 

Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, 

Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade Gestora, 

permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se estruturada 

em forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes itens: 

Favorecido, Unidade Gestora, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, 

Histórico, Nº do Empenho e Data do Empenho. 

Campos da Tabela: 

Favorecido / Unidade Gestora / Elemento Despesa / Subelemento Despesa / 

Histórico / Nº Empenho / Data Empenho – Exibe esses campos na sequência 

indicada, estruturados em forma de árvore. 
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Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o sinal 

: 

 

Valor Empenhado – Total de empenhos emitidos; 

% do Total Geral – Percentual do total geral de empenhos. 

2.8.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 

subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 
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Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.8.2 Exemplo de Consulta 

 Maiores empenhos por favorecido, emitidos pelo Departamento de Estradas 

de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER), em ordem decrescente de 

valores: 
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2.9 Planilha Função (Empenho) 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem decrescente 

de valores, o total de empenhos emitidos por Função ao longo do exercício 

financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou data 

isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, 

Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, 

Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade Gestora, 

permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se estruturada 

em forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes itens: 

Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Favorecido, 

Unidade Gestora, Histórico, Nº do Empenho e Data do Empenho. 

Campos da Tabela: 

Função / Subfunção / Elemento Despesa / Subelemento Despesa / Favorecido / 

Unidade Gestora / Histórico / Nº Empenho / Data Empenho – Exibe esses 

campos na sequência indicada, estruturados em forma de árvore. 
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Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o sinal 

: 

 

Valor Empenhado – Total de empenhos emitidos; 

% do Total Geral – Percentual do total geral de empenhos. 

2.9.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 

subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 
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Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.9.2 Exemplo de Consulta 

 Maiores valores empenhados por função: 
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2.10 Planilha Subfunção (Empenho) 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem decrescente 

de valores, o total de empenhos emitidos por Elemento de Despesa ao longo do 

exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou 

data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, 

Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, 

Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade Gestora, 

permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se estruturada 

em forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes itens: 

Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Favorecido, Unidade Gestora, 

Histórico, Nº do Empenho e Data do Empenho. 

Campos da Tabela: 

Subfunção / Elemento Despesa / Subelemento Despesa / Favorecido / Unidade 

Gestora / Histórico / Nº Empenho / Data Empenho – Exibe esses campos na 

sequência indicada, estruturados em forma de árvore. 
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Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o sinal 

: 

 

Valor Empenhado – Total de empenhos emitidos; 

% do Total Geral – Percentual do total geral de empenhos. 

2.10.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 

subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 

Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 
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Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.10.2 Exemplo de Consulta 

 Maiores valores empenhados por subfunção: 

 

2.11 Planilha Elemento de Despesa 
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Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem decrescente 

de valores, o total de empenhos emitidos por Elemento de Despesa ao longo do 

exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou 

data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, 

Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, 

Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade Gestora, 

permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se estruturada 

em forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes itens: 

Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Favorecido, Unidade Gestora, 

Histórico, Nº do Empenho e Data do Empenho. 

Campos da Tabela: 

Elemento Despesa / Subelemento Despesa / Favorecido / Unidade Gestora / 

Histórico / Nº Empenho / Data Empenho – Exibe esses campos na sequência 

indicada, estruturados em forma de árvore. 

Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o sinal 

: 
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Valor Empenhado – Total de empenhos emitidos; 

% do Total Geral – Percentual do total geral de empenhos. 

2.11.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 

subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 

Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 
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Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.11.2 Exemplo de Consulta 

 Maiores valores empenhados por elemento de despesa no exercício de 2014: 

 

2.12 Planilha Subelemento de Despesa (Empenho) 
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Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem decrescente 

de valores, o total de empenhos emitidos por Subelemento de Despesa ao longo 

do exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período 

ou data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, 

Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria 

Econômica, Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de 

Despesa, Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade 

Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se 

estruturada em forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes 

itens: Subelemento de Despesa, Favorecido, Unidade Gestora, Histórico, Nº do 

Empenho e Data do Empenho. 

Campos da Tabela: 

Subfunção / Elemento Despesa / Subelemento Despesa / Favorecido / Unidade 

Gestora / Histórico / Nº Empenho / Data Empenho – Exibe esses campos na 

sequência indicada, estruturados em forma de árvore. 

Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o sinal 

: 
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Valor Empenhado – Total de empenhos emitidos; 

% do Total Geral – Percentual do total geral de empenhos. 

2.12.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 

subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 

Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.12.2 Exemplo de Consulta 

 Maiores valores empenhados por subelemento de despesa no exercício 

financeiro de 2014: 
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2.13 Planilha Data (Empenho) 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem decrescente 

de valores, o total de empenhos emitidos por Data do Empenho ao longo do 

exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data do Empenho (período ou 

data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora (UG), Favorecido, Função, 

Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Categoria Econômica, 

Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, Ação, Grupo de Despesa, 

Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e Código da Unidade Gestora, 
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permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A planilha encontra-se estruturada 

em forma de árvore, podendo ser expandida para mostrar os seguintes itens: Data 

do Empenho, Nº do Empenho e Histórico. 

Campos da Tabela: 

Data Empenho / Nº Empenho / Histórico – Exibe esses campos na sequência 

indicada, estruturados em forma de árvore. 

Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o sinal 

: 

 

Valor Empenhado – Total de empenhos emitidos; 

% do Total Geral – Percentual do total geral de empenhos. 

2.13.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 
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subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 

ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 

Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.13.2 Exemplo de Consulta 

 Valores empenhados no mês de janeiro de 2014, em ordem cronológica: 
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2.14 Planilha Nº Empenho 

 

Extraída da planilha BD Empenho, exibe na forma de tabela, em ordem cronológica 

de emissão, o total de empenhos emitidos por Unidade Gestora e Nº do 

Empenho18 ao longo do exercício financeiro de 2014, podendo ser filtrado por Data 

do Empenho (período ou data isolada), Nº do Empenho, Órgão, Unidade Gestora 

(UG), Favorecido, Função, Subfunção, Elemento de Despesa, Subelemento de 

Despesa, Categoria Econômica, Tipo de Favorecido, Tipo de Licitação, Programa, 

Ação, Grupo de Despesa, Modalidade, Fonte de Recurso, Subtítulo, Processo e 

Código da Unidade Gestora, permitindo-se a combinação simultânea de filtros. A 

planilha encontra-se estruturada em forma de árvore, podendo ser expandida para 

mostrar os seguintes itens: Unidade Gestora, Nº do Empenho, Data do Empenho, 

Favorecido e Histórico. 

Campos da Tabela: 

Unidade Gestora / Nº Empenho / Data Empenho / Favorecido / Histórico – Exibe 

esses campos na sequência indicada, estruturados em forma de árvore. 

                                                 
18

  Cada unidade gestora (UG) possui uma sequência própria de empenhos, razão pela qual se mostrou necessário incluir a 

UG na estrutura da tabela antes acima do nº do empenho. 
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Para expandir o resultado da consulta e mostrar o campo seguinte, clique sobre o 

sinal  à esquerda de cada descrição. Para recolher o campo, clique sobre o sinal 

: 

 

Valor Empenhado – Total de empenhos emitidos; 

% do Total Geral – Percentual do total geral de empenhos. 

2.14.1 Como Utilizar a Planilha 

Selecione o dia ou período no qual deseja fazer a pesquisa, um ou mais nº de 

empenho, órgão, unidade gestora, favorecido, função, subfunção, elemento de 

despesa, subelemento de despesa, categoria econômica, tipo de favorecido, tipo de 

licitação, programa, ação, grupo de despesa, modalidade, fonte de recurso, 

subtítulo, processo e código da unidade gestora. O resultado da seleção será 

exibido na forma de tabela. 

Para selecionar mais de um item no filtro, clique sobre o primeiro item e mantenha 

pressionada a tecla CTRL enquanto clica sobre os demais. Solte a tecla CTRL para 

efetivar a seleção. Também é possível lançar mão da seleção múltipla arrastando o 
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ponteiro do mouse sobre os itens desejados enquanto mantém o botão esquerdo do 

mouse pressionado. 

Para percorrer rapidamente as opções de seleção de um filtro, clique sobre o nome 

do filtro, selecionando-o, e utilize o botão de rolagem do mouse. 

Para limpar o filtro e selecionar todos os itens, clique no botão Limpar Filtro  

quando estiver habilitado. 

Limpe todos os filtros antes realizar nova consulta. 

2.14.2 Exemplo de Consulta 

 Empenhos emitidos pelo Fundo Financeiro, em ordem cronológica: 

 

3 Requisitos Técnicos para Visualização das Planilhas 

 Programa Microsoft Excel versão 2010 ou superior; 
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 Complemento PowerPivot19 para o Microsoft Excel.  

Devido às características técnicas da base de dados disponibilizada pelo Portal da 

Transparência do Poder Executivo Estadual, faz-se necessário a instalação do 

complemento PowerPivot ao programa Microsoft Excel 2010. Sem a instalação do 

complemento PowerPivot, as planilhas eletrônicas não podem ser visualizadas. 

 

                                                 
19

  O complemento PowerPivot encontram-se disponível gratuitamente para download no endereço: 

http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=7609. Acesso em: 18 jan. 2015. 

http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=7609
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