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1. Introdução
Transparência Pública é um dos pilares mais importantes para o
aprimoramento da administração pública, estando atrelada à ideia de
aproximação entre a população e o poder público municipal. Também está
Intrinsecamente ligada à conscientização de que toda informação pública é de
propriedade do cidadão, cabendo aos entes públicos ofertá-la.
Com o advento da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011), que
deu vazão à elaboração da Lei Municipal nº 1848/2019, o poder público
municipal de Sobral deu mais um importante passo para ampliar a participação
cidadã e fortalecer os instrumentos de controle da gestão pública.
Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal devem disponibilizar
suas informações atualizadas de forma proativa, ou seja, independentemente
de qualquer solicitação. A informação sob guarda do Estado é sempre pública,
com o acesso restrito apenas em casos especíﬁcos e por tempo determinado.
O acesso à informação é a regra e o sigilo a exceção.
Uma gestão pública transparente permite à sociedade colaborar no controle
das ações de seus governantes e, por meio das informações publicadas, os
cidadãos podem checar se os recursos públicos estão sendo usados
devidamente.
A criação do Portal Transparência surge como uma forma acessível de
proporcionar à sociedade informações sobre gestão das ﬁnanças, quadros de
funcionários, salários, contratos, licitações, dentre outros dados.
Com o intuito de auxiliar os cidadãos a encontrar as informações desejadas, de
forma fácil e clara, foi desenvolvido o presente Manual de Transparência
Pública.
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2. Organograma Geral da
Prefeitura de Sobral

Figura 1: Organograma Geral da Prefeitura Municipal de Sobral

SESEP

Figura 2: Secretarias ou Órgãos
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3. Página inicial: Padrões de navegação
do novo portal da Transparência da
prefeitura municipal de Sobral
O novo Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sobral foi remodelado
visando melhorias na obtenção de informações essenciais à população,
aumentando, com isso, a transparência nos atos do Município e possibilitando maior
controle social……………………………………………………………………………………………………...

3.1 Primeiro nível de navegação
3.1.1 Página Inicial do Portal da Transparência
Inicialmente, para que se tenha acesso ao Portal da Transparência do Município de
Sobral deve-se acessar o link “http://transparencia.sobral.ce.gov.br/”. O usuário,
utilizando-se desse link, será diretamente direcionado à página Inicial do Portal da
Transparência.
Outra forma de acesso é através do link “http://www.sobral.ce.gov.br/”, que
direcionará o usuário à página inicial do site da Prefeitura Municipal de Sobral (ﬁgura
3). Na parte superior do site, grifado em amarelo, há a denominação “Transparência”,
que ao ser clicada encaminhará o cidadão à página inicial do portal com as
informações disponibilizadas.

Figura 3: Página Inicial do Site da Prefeitura Municipal de Sobral
Link: http://www.sobral.ce.gov.br/
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Ao acessar o link “http://transparencia.sobral.ce.gov.br/” será aberta a página inicial
do Portal da Transparência (ﬁgura 5) com acesso às opções diversas de pesquisa na
parte superior em amarelo, bem como ícones informativos que direcionam para
algumas abas especíﬁcas facilitando a busca do usuário para as informações mais
relevantes.
Receitas
Acesso Rápido

Empenhos
Licitações

O Portal
Contratos
Licitações

Servidores
Públicos
Obras Públicas

Despesas
Convênios
Página Inicial do Portal
da Transparência

Servidores

Obras Públicas

Despesas e Ações
(COVID-19)

Ouvidoria
Acesso à
Informação

Ouvidoria

Dados Abertos
Responsabilidade
Fiscal

Acesso à
Informação

Outros Links

Legislação
Carta de
Serviço
Lei de Acesso à
Informação

Figura 4: Estrutura da Página Inicial do Portal da Transparência

Figura 5: Página Inicial Portal da Transparência
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/
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3.2 Segundo nível de navegação
3.2.1 Menu “O Portal”
Ao acessar o menu “Portal”, várias opções de pesquisa serão disponibilizadas aos
usuários, como se pode ver no ﬂuxograma, com informações acerca do portal,
perguntas frequentes, glossário de palavras para facilitar o entendimento do cidadão
em alguns termos, explanações acerca da Lei de Acesso à Informação, bem como a
referida lei na íntegra.
Sobre

Acessibilidade

O Portal

Glossário
Peguntas
Frequentes
Lei de Acesso à
Informação

Figura 6: Estrutura do Menu "O Portal"

Figura 7: Página Sobre
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/sobre
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Figura 8:Página Acessibilidade
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/acessibilidade

Figura 9: Página Glossário Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/glossario
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Figura 10: Página Perguntas Frequentes Link:
http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/faq

Figura 11: Página Lei de Acesso à Informação
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/leiAcessoInformacao
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3.2.2 Menu “Licitações”
A licitação é um processo administrativo que deve preceder todas as contratações
feitas pela Administração Pública, estabelecendo critérios objetivos de seleção das
propostas de empresas que sejam mais vantajosas para o interesse público, visando
igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o Poder
Público.

Licitações
Licitações

Em
andamento

Figura 12: Estrutura do Menu "Licitações"
O menu Licitações fornece duas opções: “Licitações” e “Em andamento”.
A opção Licitações redireciona o usuário para uma página que mostra todas as
licitações feitas pelo Município de Sobral (realizadas e ﬁnalizadas). A opção também
oferece uma ferramenta de pesquisa para aqueles que tenham interesse de buscar
uma licitação especíﬁca (ﬁgura 13), com o intuito de facilitar a procura.

Figura 13:Página Licitações
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/licitacao/ano_exercicio:2021
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A opção “Em andamento” mostra as licitações que estão em processo de realização.
Também oferece a ferramenta pesquisa para facilitar o acesso e melhor destacar os
acontecimentos futuros. Disponibiliza um carrossel de painéis com dados acerca das
licitações que irão acontecer, identiﬁcando o objeto da licitação, a data que
acontecerá, o órgão responsável pelo procedimento, além do painel estático da
situação dos procedimentos licitatórios, entre outros dados (ﬁgura 14).

Figura 14: Página Em Andamento (Licitações) Link: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br/listagem

3.2.3 Menu “Despesas”
O menu Despesas traz uma série de informações sobre a aplicação do dinheiro
arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos
prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. Nesta opção do portal o
cidadão terá acesso a informações como empenhos, liquidações, pagamentos,
receitas, contratos e convênios.
Empenhos
Liquidações
Pagamento
Despesas
Receitas
Contratos
Convênios
Figura 15: Estrutura do Menu "Despesas"
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Empenhos se caracterizam como uma etapa do processo de pagamento em que o
município reserva o dinheiro que será pago quando um bem for entregue ou um
serviço for concluído. Ao clicar nessa modalidade (ﬁgura 16), o usuário terá acesso
aos empenhos realizados pelo município de Sobral, gráﬁcos das despesas
orçamentárias do ano de 2021 e um campo para pesquisas especíﬁcas, caso o
cidadão necessite.

Figura 16: Página Empenhos Link:
http://transparencia.sobral.ce.gov.br/empenho/ano_exercicio:2021
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As liquidações, que também funcionam como uma etapa que antecede o processo de
pagamento e sucede a fase de empenho, se caracterizam quando se confere que o
bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado.
Deste modo, se veriﬁca que o município recebeu o bem ou serviço que comprou. Já o
pagamento é deﬁnido como o repasse do valor contratado ao vendedor ou prestador
de serviço, caso esteja tudo certo com as fases anteriormente citadas.
No portal da transparência, ao clicar tanto na opção liquidações (ﬁgura 17), quanto na
opção pagamento (ﬁgura 18), o cidadão será direcionado para páginas com todas as
liquidações e pagamentos feitos pelo Município de Sobral e um campo para pesquisar
a liquidação ou pagamento especíﬁco que o usuário procura.

Figura 17: Página Liquidações Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/liquidacao/ano_exercicio:2021

Figura 18: Página Pagamentos Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/pagamento/ano_exercicio:2021
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Figura 19: Página Receitas - Parte 1
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/receita

Figura 20: Página Receitas - parte 2
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/receita
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Também há no portal a opção de conferir os contratos (figura 21) firmados pelo município e o
campo de busca para pesquisa de um contrato individual.

Figura 21: Página Contratos Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/contrato/ano_exercicio:2021

Figura 22: Página Convênios Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/convenio
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3.2.4 Menu “Servidores”
No link Servidores (ﬁguras 24 e 25), há duas opções para averiguação, quais sejam:
Servidores Públicos, com campos de busca para pesquisar por nome, cargo que ocupa,
remuneração percebida, lotação, carga horária, secretaria em que está alocado, dentre
outras diversas informações, bem como gráﬁcos com a quantidade de servidores
municipais e a natureza dos cargos, bem como Diárias (ﬁguras 26), que disponibiliza as
diárias pagas aos servidores e um campo de busca para pesquisas especíﬁcas.

Servidores

Servidores Públicos

Diárias

Figura 23: Estrutura do Menu "Servidor"

Figura 24: Página Servidores Públicos - Parte 1
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/servidores

Figura 25: Página Servidores Públicos - parte 2 Link:
http://transparencia.sobral.ce.gov.br/servidores
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Figura 26: Página Diárias Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/diaria

3.2.5 Menu “Obras Públicas”
As obras públicas (ﬁguras 27 e 28) são aquelas realizadas pelo Poder Público
Municipal em prol da população. Ao entrar no Portal da Transparência, esta opção dá
acesso a todas as obras que estão sendo realizadas no município e as que já foram
concluídas. Também há um campo para pesquisa das obras e um mapa ilustrativo
com a localização das obras que estão em andamento

Figura 27: Página Obras Públicas - parte 1 Link:
http://transparencia.sobral.ce.gov.br/obras
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Figura 28: Obras Públicas - parte 2 Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/obras

3.2.6 Menu “Ouvidoria”
A Ouvidoria é um importante canal de comunicação entre a população e a
Administração pública, que permite ao usuário fazer denúncias, reclamações, elogios,
solicitações, etc. É um meio que aproxima o cidadão e a gestão pública, onde o
primeiro opinará, elogiará e cobrará o segundo para a concretização do interesse
público.
Na aba Ouvidoria (ﬁguras 29 e 30), o usuário tem acesso à localização do espaço físico
de atendimento da ouvidoria, horários e os canais de atendimento e comunicação
para manifestações. A página contém tabelas e gráﬁcos demonstrativos das
manifestações direcionadas à Prefeitura Municipal de Sobral, como: quantas foram
feitas, quantas já foram respondidas, quantas foram indeferidas, quantas ainda estão
esperando resposta, estatísticas das manifestações realizadas por tipo, por faixa
etária, por órgãos, assuntos mais recorrentes, recursos, por origem, por meio de
resposta, por escolaridade e tempo médio de resposta.
Também há um campo para ﬁltrar manifestações na parte superior da página e um
campo na lateral direita da página onde o usuário pode realizar manifestações,
acompanhá-las e também acompanhar os recursos.
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Figura 29: Página Ouvidoria - parte 1 Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/ouvidoria

Figura 30: Página Ouvidoria - parte 2 Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/ouvidoria

24

3.2.7 Menu “Acesso à Informação”
A aba Acesso à Informação (ﬁguras 31 e 32), traz a localização do Paço Municipal,
horários e os canais de atendimento e comunicação para manifestações, explanações
sobre a Lei de Acesso à Informação, tabelas e gráﬁcos demonstrativos das solicitações
feitas à Prefeitura Municipal de Sobral, as estatísticas das solicitações realizadas por
idade, direcionadas a quais órgãos, assuntos recorrentes, recursos, por origem e por
meio de resposta. Nesta modalidade também há um campo para ﬁltrar a solicitação
de informações na parte superior da página e uma barra na lateral direita do site
onde o cidadão pode se manifestar e solicitar as informações que deseja ter acesso.

Figura 31: Página Acesso à Informação - Parte1
Link:http://transparencia.sobral.ce.gov.br//ouvidoria/informacoes

Figura 32: Página Acesso à Informação – Parte 2
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br//ouvidoria/informacoes
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3.2.8 Menu “Outros Links”
No menu “Outros Links” são apresentadas ao usuário várias opções, quais sejam as
descritas no ﬂuxograma (ﬁgura 33):
Links
Estrutura Organizacional
Convênios Estaduais
Convênios Federais
Dados Abertos
Fornecedores Penalizados
Relatórios de Gestão
Outros Links
Responsabilidade Fiscal
Legislação
Conselhos
Associações
Carta de Serviços
Portal da Transparência SAAE
Veículos

Figura 33: Estrutura do Menu "Outros Links"

Links (ﬁgura 34): Aba que contém os links de diversos sítios eletrônicos que
redirecionam o cidadão para as páginas iniciais de sites que apresentam informações
importantes para consulta, o que facilita a busca.

Figura 34: Página Links Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/links
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Figura 35: Página Estrutura Organizacional
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/organograma

Estrutura Organizacional (ﬁgura 35): Ao acessar esta opção o cidadão é direcionado
para uma página com ícones que representam cada secretaria da Prefeitura Municipal
de Sobral. Ao escolher o ícone da secretaria desejada o usuário terá acesso ao
organograma e a Convênios Estaduais (ﬁgura 36). Ao clicar na ferramenta, o usuário é
direcionado ao sítio eletrônico:
"https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/contratos/convenios?__=__”, que traz a
página da Transparência do Estado do Ceará, com opções de busca avançada,
quantidades, valores, gráﬁcos e os convênios ﬁrmados pelo Estado do Ceará.

Figura 36: Página Convênios Estaduais Link:
https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/contratos/convenios?__=__
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Convênios Federais (ﬁgura 37). Ao clicar na ferramenta, o usuário é direcionado ao
sítio eletrônico “http://plataformamaisbrasil.gov.br/acesso-livre”, que traz a página da
Plataforma +Brasil, do Ministério da Economia, com opções de buscas, consultas,
cadastramentos, dentre outras ações.

Figura 37: Página Convênios Federais Link: http://plataformamaisbrasil.gov.br/acesso-livre

Dados Abertos (ﬁgura 38): Acessando a opção dados abertos, o cidadão tem a
possibilidade de gerar relatórios em formato de planilhas do mês e ano que desejar
sobre os diversos temas disponíveis na aba. Os dados podem ser acessados sem
assinatura de termo ou de identiﬁcação pessoal, permitindo o cruzamento e criação
de novas formas de utilização das informações. Licitações, contratos, receitas,
empenhos, liquidações, pagamentos, diárias, obras públicas e servidores públicos são
temas disponibilizados nesta aba para a elaboração de planilhas. Todo este aparato
tem como intuito aumentar a transparência, a participação social no controle da ação
pública e a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.
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Figura 38: Página Dados Abertos Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos

Fornecedores Penalizados (ﬁgura 39): Ao clicar no link, o usuário tem acesso a todas
as pessoas físicas e jurídicas penalizadas pelo Município de Sobral, seus respectivos
CPF’s/CNPJ’s, a penalidade que lhes foi imposta e também a possibilidade de acessar,
de forma mais detalhada, os dados e a decisão que gerou a penalidade. Há ainda um
campo de busca, que auxilia na pesquisa almejada.

Figura 39: Página Fornecedores Penalizados
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/fornecedorPenalizado
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Relatórios de Gestão (ﬁgura 40): Essa página dá acesso aos relatórios de gestão
elaborados por cada secretaria que compõe a Prefeitura Municipal de Sobral dos anos
de 2017-2020, com informações pertinentes dos referidos períodos.

Figura 40: Página Relatórios de Gestão
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/relatoriosgestao

Responsabilidade Fiscal (ﬁgura 41): O link Responsabilidade Fiscal encaminha o
usuário para uma página no portal que contém informações oportunas sobre o tema,
como balanços, legislações, audiências públicas, relatórios (de algumas legislaturas
municipais), dentre outros assuntos, que visam instruir o cidadão com a ﬁnalidade de
impor o controle dos gastos do município, condicionando-os à capacidade de
arrecadação de tributos deste ente político.

Figura 41: Página Responsabilidade Fiscal Link:
http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/responsabilidadeFiscal
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Ao clicar no assunto Responsabilidade Fiscal, o Portal
permite acessar as opções:
●

Balanço Geral: Os documentos aqui encontrados detalham diversos aspectos
das gestões orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial do município de Sobral, dos
anos de 2012 a 2020;

●

Plano Plurianual - PPA: Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e
metas de médio prazo da administração pública. Na aba o usuário terá acesso
às leis, na íntegra, que destacam os planos plurianuais de 2013 e 2017, com os
respectivos anexos dos períodos 2014 - 2017 e 2018 – 2021;

●

Relatório da Execução Orçamentária: Consiste na movimentação orçamentária
do Poder Executivo, ajudando a compreender a situação ﬁscal do município,
com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. O portal
dispõe para consulta os demonstrativos de RREO (bimestrais) com dados de
2010 a 2021;

●

Relatório da Gestão Fiscal: Elaborado para demonstrar os gastos sujeitos a
limites. É um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o
monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela
LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de
Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Disponíveis para consulta os
demonstrativos de RGF (quadrimestrais) com dados de 2010 a 2020;

●

Lei de Diretrizes Orçamentárias: É elaborada anualmente e tem como objetivo
apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Pode-se dizer que a
LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo Plano Plurianual. A
página traz as leis municipais e seus anexos, em inteiro teor, dos anos de 2012
a 2021;

●

Mensagem à Câmara Municipal: Abertura de uma Sessão Legislativa, em
cumprimento à Lei Orgânica do Município, trazendo à Câmara de Vereadores a
Mensagem do Poder Executivo. Dispões as mensagens dos anos de 2018 e
2020;

●

Audiências Públicas: Essas sessões ocorrem a cada quatro meses, na Câmara
Municipal de Sobral. É quando o município presta contas à sociedade
sobralense sobre o cumprimento de suas metas ﬁscais. Disponíveis à pesquisa
audiências de 2009 a 2020;

●

Lei Orçamentária Anual: Compreende-se como o orçamento anual
propriamente dito. Prevê os orçamentos ﬁscais, da seguridade social e de
investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano, a
estimativa da receita e a ﬁxação das despesas do governo são previstos em
detalhes nesta lei. A aba dispõe as leis orçamentárias anuais e seus anexos, em
inteiro teor, dos anos de 2012 a 2021.
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Legislação (ﬁgura 42): Aba que oferece links que redirecionam os usuários a diversas
leis, resoluções e decretos municipais de grande relevância, na íntegra, para consulta
direta, rápida e fácil.

Figura 42: Página Legislação Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/legislacao

Despesas e Ações COVID-19 (ﬁgura 43): Essa página, criada em 2020, tem o objetivo
de disponibilizar todas as ações referentes ao enfrentamento da pandemia de
Covid-19 na cidade de Sobral.

Figura 43: Página Despesas e Ações COVID-19
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/covid19
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Conselhos (ﬁgura 44): Esta página contém os conselhos municipais, com as
respectivas atas, legislações e informações importantes.

Figura 44: Página Conselhos Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/conselhos

Associações (ﬁgura 45): Esta página contém as associações municipais, convênios e
informações importantes.

Figura 45: Página Associações
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/index/associacoes

33

Carta de Serviços (ﬁgura 46): A carta de Serviços é a ferramenta que tem por objetivo
informar detalhadamente os serviços prestados pelos órgãos/entidades do Poder
Executivo Municipal ao Cidadão. Nela você pode obter informações sobre os locais,
dias e horários de atendimento, taxas e documentos necessários para a realização do
serviço, bem como endereços e localização dos órgãos/entidades públicas estaduais.
Ao acessá-la, você pode também avaliar e indicar serviços ainda não disponíveis. Esta
página contém quadros informativos sobre o assunto e a ferramenta de busca, que
relaciona todos os serviços vinculados à palavra-chave procurada.

Figura 46: Página Carta de Serviço Link: http://cartadeservicos.sobral.ce.gov.br/

Portal da Transparência SAAE (ﬁgura 47): Ao clicar, o usuário é direcionado ao sítio
eletrônico:
“http://www.sstransparenciamunicipal.net:90/transparencia/transparenciaisapi.dll/LJ7m3FkQKK6Ns8dY
nQrkQW/$/?entcod=102”, que traz a página da Transparência do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto de Sobral com todas as informações disponíveis.

Figura 47: Página Portal da Transparência do SAAE
Link: http://www.sstransparenciamunicipal.net:90/transparencia/transparenciaisapi .dll/iYxzBDv16ekG-9iA-pB6ya/$/?entcod=102
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Veículos (ﬁgura 48): Ao acessar esta opção, o usuário é redirecionado para o sítio
eletrônico “http://ocupacar.sobral.ce.gov.br/veiculos-publicos”, que contém a lista dos
veículos pertencentes ao município de Sobral, com as respectivas placas, marca,
modelo, ano, tipo, detalhe, secretarias que estão vinculados e o campo busca (por
placa do veículo ou secretaria) para facilitar a pesquisa do veículo desejado.

Figura 46: Página Carta de Serviço Link: http://cartadeservicos.sobral.ce.gov.br/

Figura 48: Página Veículos Link: http://ocupacar.sobral.ce.gov.br/veiculos-publicos
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4. Dados Abertos
Relatórios

e

Estrutura

dos

Este capítulo tem o objetivo de demonstrar o passo a passo de como o cidadão pode
acessar os dados abertos no portal da transparência e mostrar a estrutura dos
relatórios.

4.1 Acessando os Dados Abertos no Portal da Transparência
Primeiro passo: Acesse o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sobral,
digite o endereço eletrônico: “http://transparencia.sobral.ce.gov.br/” na barra de URL
do browser ou navegador.

Figura 49: Página Inicial Portal da Transparência (URL)
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/
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Segundo Passo: Na tela inicial do portal da transparência, clique no ícone “Dados
Abertos”.

Figura 50: Página Inicial Portal da Transparência (Ícone Dados Abertos)
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/

Terceiro Passo: Após clicar no ícone “Dados Abertos”, a pessoa é redirecionada para
a página “Dados Abertos”.

Figura 51: Página Dados Abertos
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos
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A página “Dados Abertos” possui todo o catálogo de dados presentes no portal da
transparência. É nesta tela que podemos gerar relatórios, em formato aberto, sobre os
seguintes temas: licitações, contratos, receitas, empenhos, liquidações, pagamentos,
diárias, obras públicas e servidores públicos, que são atualizados mensalmente.

Figura 52: Página Dados Abertos (Temas)
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos

Para cada tema existe uma lista de relatórios. Cada anexo representa um mês
sobre a categoria selecionada e os dados encontrados estão em um formato
tabular (dados organizados em tabelas).
Os passos a seguir demonstram um exemplo de como baixar e analisar
informações sobre “Servidores Públicos”.
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Quarto Passo: Para acessar os dados de “Servidores Públicos”, clique no tema
“Servidores Públicos” localizado no ﬁnal da lista de temas.

Figura 53: Página Dados Abertos (Tema “Servidores Públicos” selecionado)
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos

Quinto passo: Após selecionar o tema pretendido, clique no botão “download” do
anexo “03/2021 – MARÇO”, localizado no topo da lista de relatórios do quadro, ao lado
da lista de temas.

Figura 54: Página Dados Abertos (Tema e anexo selecionados)
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos
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Observe que ao clicar no botão “download” é acionado o menu Dropdown, que lista as
opções “CSV” e “Pl. Eletrônica”. Essas duas opções deﬁnem o tipo de arquivo que será
baixado. São tipos de arquivos considerados de formato aberto, pois a pessoa poderá
utilizar qualquer software de análise de dados.

Figura 55: Página Dados Abertos (menu dropdown)
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos
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O tipo de arquivo que será utilizado no exemplo é o CSV, que signiﬁca
“comma-sepated-values” (valores separados por vírgula). Isso signiﬁca que os campos
de dados indicados neste formato normalmente são separados por vírgula.
Sexto passo: Com o menu dropdown acionado, clique na opção “CSV”.

Figura 56: Página Dados Abertos (opção CSV) Link:
http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos

Sétimo passo: Após clicar na opção “CSV”, o download do arquivo é iniciado e a
pessoa pode abri-lo para analisá-lo.

Figura 57: Página Dados Abertos (arquivo baixado)
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br/dadosAbertos
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Oitavo passo: Com o arquivo baixado no computador, o cidadão pode utilizar as
ferramentas Excel ou LibreOﬃce Calc para analisar os dados

Figura 58: Relatório Servidores Públicos Março de 2021

No relatório gerado, a pessoa pode analisar os seguintes campos: Nome, CPF, Vínculo,
Cargo/Função, Lotação, Carga Horária, Secretaria, Natureza, Proventos e Descontos.
O cidadão pode utilizar o mesmo exemplo para os demais temas da página “Dados
Abertos”.
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4.2 Estrutura dos Relatórios
Abaixo, há uma tabela que mostra a estrutura dos relatórios de cada tema da página
“Dados Abertos”:
Tema

Campos
Número

Licitações

Contratos

Receitas

Empenhos

Liquidações

Pagamentos

Diárias

Obras Públicas

Servidores Públicos

Objeto
Modalidade
Secretaria(s)
Homologação
Valor Estimado
Valor Final
Status
Número
Objeto
Secretaria
Licitação de Origem
Assinatura
Vigência
Favorecido
Valor
Cod. Natureza
Natureza
Data
Receita
Origem
Valor Arrecadado
Número
Descrição
Modalidade
Secretaria
Favorecido
Data
Valor
Descrição
Data
Nota
Valor
Valor
Data
Favorecido
Empenho de Referência
Num. da Diária
Nome do Beneﬁciário
Secretaria
Motivo da Viagem
Valor Recebido pelo Beneﬁciário
Período de duração da viagem
Destino da viagem
Num. do Contrato
Objeto
Valor Total
Empresa Contratada
Data de Início
Data prevista para término
Percentual de execução ﬁnanceira
Situação da obra
Tipo
Natureza
Nome
Cpf
Vínculo
Cargo/Função
Lotação
Carga Horária
Secretaria
Natureza
Proventos
Descontos

Tabela 1: Estrutura dos Relatórios da Página Dados Abertos
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5. Anexo I.
5. 1 Lei Nº 12.527 de 18 de novembro de 2011

Figura 59: Lei de Acesso à Informação Federal
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm

5.2 Lei Nº 1.848 de 09 de abril de 2019

Figura 60: Lei de Acesso à Informação Municipal
Link: http://transparencia.sobral.ce.gov.br//arquivo/nome:Lei1848-LAI.pdf
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