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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

Para pesquisar pressione as teclas Ctrl + F e digite o termo desejado. 

 

1. O que é o Portal Transparência? 

O Portal Transparência é um serviço da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das 

Flores que contém informações acerca das ações governamentais, receitas e 

despesas do Município, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, 

demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, relação de servidores 

e salários, dentre outras informações de interesse da sociedade em geral. 

2. Quais as informações disponíveis no Portal da Transparência? 

No Portal Transparência o cidadão tem acesso as leis orçamentárias, as receitas 

arrecadas e as despesas realizadas pelo Município, os repasses recebidos, as 

transferências recebidas da União, os gastos do governo por programas, entre 

outras. Tudo isso de forma clara e objetiva sendo acessível a qualquer pessoa. Para 

facilitar ainda mais o entendimento, o Portal possui um glossário com a definição 

de vários termos relacionados à fiscalização e a execução orçamentária e financeira 

do Município. 

3. Qual é a origem dos dados apresentados no Portal da Transparência? 

As informações divulgadas no Portal são provenientes das mais variadas fontes: das 

Secretarias Municipais e dos órgãos da administração indireta. Os dados são 

armazenados no banco de dados da Prefeitura. 

4. Quem é o responsável pelas informações apresentadas no Portal da 

Transparência? 



O Portal Transparência é gerido pela Secretaria Municipal de Controle Interno, com 

a participação direta de todas as Secretarias e órgãos municipais e disponibilizadas 

de forma consistente e transparente para toda a sociedade. 

5. Através do Portal da Transparência é possível acompanhar a execução do 

orçamento municipal? 

O Portal da Transparência disponibiliza além da previsão de gastos a serem 

realizados pelo Governo Municipal, o acompanhamento da execução do 

orçamento. É possível verificar onde os recursos estão sendo aplicados, quais 

órgãos estão realizando os gastos e quanto do que estava previsto foi realizado até 

o momento. Através dessa consulta, o cidadão poderá avaliar se o governo está 

conseguindo aplicar bem os recursos que ele arrecada da sociedade.  

6.  Onde encontro informações sobre as receitas arrecadadas pelo Município de 

Olho d’Água das Flores neste ano? 

Na página inicial do Portal da Transparência na seção “Receitas”, e em seguida 

selecione “Receita Arrecadada”, basta escolher o órgão e o respectivo e pesquisar. 

7. Gostaria de obter os gastos realizados por cada órgão do governo. Como faço? 

Na página inicial do portal da transparência na seção “Despesas”. Em seguida 

selecionar a opção que melhor atenda as suas necessidades: Se detalhada 

“Empenhos, Dotações ou PPA-Ações”.  

8. Qual a periodicidade de atualização das informações contidas no Portal da 

Transparência? 

As informações são inseridas diariamente, de acordo com o surgimento. 


