Prefeitura
Municipal de
Curitiba

MANUAL PRÁTICO DE NAVEGAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este é o Manual de Navegação do Portal da Transparência da Prefeitura de Curitiba.
Tem linguagem simples e é ilustrado para que você, cidadão, possa encontrar as informações
desejadas. O manual é um ponto de apoio para que o portal cumpra seu objetivo: facilitar o
acesso às informações e dar oportunidade para que todos possam acompanhar as contas
públicas do Município de Curitiba.
O Portal da Transparência de Curitiba foi construído levando em conta:
•
Livre acesso: sem necessidade de cadastro prévio ou senha, a consulta é
disponibilizada a qualquer usuário mediante acesso a rede mundial de computadores;

•
Fácil acesso: para facilitar a procura e incentivar a navegação pelos usuários ao Portal:
www.transparencia.curitiba.pr.gov.br e www.curitiba.pr.gov.br (banner Transparência);
•
Transparência das informações: integração das receitas e despesas com os sistemas
da Prefeitura de Curitiba que administram os conteúdos, sendo possível a atualização em
tempo real;
•
Segurança: o endereço utiliza certificado digital (HTTPS/SSL), dando integridade e
confiabilidade das informações trafegadas entre a prefeitura e o cidadão.

•
Glossário: no glossário você encontrará as siglas usadas e suas respectivas
descrições, sua leitura é interessante para o entendimento das informações do portal. Para ler
o
glossário
acesse:
www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/conteudo/glossario.aspx
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Página Inicial

Você poderá voltar a pagina inicial do portal a qualquer momento, clicando no banner
no topo da página escrito “PORTAL DA TRANSPARÊNCIA”. Também é possível ter algumas
funcionalidades do site da PMC através da barra de “Menu da PMC” no topo da página.

O portal é composto pelos seguintes itens que serão detalhados em sequência:








Acessibilidade
Menu da PMC
Busca
Menu de Navegação
Sobre o Portal
Barra de Navegação
Rodapé
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1.1

Acessibilidade

O site possui ferramentas de acessibilidade para usuários com dificuldades de leitura,
que fica situado no “Menu da PMC”. Figura 01.
Figura 01 - Acessibilidade

1.1.1

Mudar Tamanho da Fonte
Botão para aumentar o tamanho das letras do site. Figura 02.
Figura 02 - Mudar Tamanho da Fonte

1.1.2

Mudar Contraste da Página
Botão para alterar o contraste da página. Figura 03.
Figura 03 – Mudar Contraste da Página

1.1.3

Teclas de atalho

Tela de acessibilidade. Figura 04.
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Figura 04 – tela com detalhes de acessibilidade do portal

1.2

Menu da PMC

O Portal da Transparência agora está mais integrado ao Portal da Prefeitura Municipal
de Curitiba, esse menu além de comportar os botões de acessibilidade, ainda compõe de
acessos rápidos a links do portal PMC. Figura 05.
Figura 05 – Acessos do menu da PMC

1.3

Busca

Neste campo você poderá pesquisar em todo o portal, caso exista algum conteúdo
sobre a pesquisa digitada, será exibida em forma de lista para que o usuário possa encontrar
mais facilmente o item desejado. Figura 06
Figura 06 – Busca do Portal
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1.4

Menu de Navegação

1.4.1

O Portal
Encontram-se os itens abaixo descritos, conforme mostra a figura 07:



O que é: mais informações sobre a construção do Portal da Transparência;



Glossário: em ordem alfabética, o significado das siglas e nomenclaturas;



Perguntas Frequentes: as questões mais repetidas, recebidas pelo canal de
comunicação - Fale Conosco – e suas respostas, para que o usuário tire dúvidas com
maior rapidez;



Manual de Navegação: link para download do manual de navegação do portal com o
intuito de facilitar e orientar a navegação;



Acessibilidade: Pagina onde mostra as diretrizes de acessibilidade do portal, bem como
atalhos de navegação.

Figura 07 – Menu “ O Portal”

1.4.2

Legislação
Exibe links que direcionam para as páginas externas de pesquisa da legislação. Figura

07.




Leis e Decretos Municipais
Legislação Federal
Legislação Tributária Municipal
Figura 08 – Menu “Legislação”
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1.4.3

Contratos

Neste item é possível encontrar contratos apenas aplicando filtros ou procurando
dentro da página mesmo, assim a busca pelo contrato fica mais dinâmica.
Você pode clicar em “Contratos de Empréstimos, Financiamentos e Operações de
Crédito” para consultar estes tipos de contratos.
Figura 09 – Tela de Filtros

Figura 10 – Contratos de Contratos de Empréstimos, Financiamentos e Operações de Crédito
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1.4.3

Contratos
Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos
financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União
e tenha como partícipe de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta
ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à
execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço,
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.
(conforme definição no inciso I, § 1º, art. 1º do Decreto Federal nº 6.170/2007). Figura 10.
Figura 10 – Tela de Convênios

Cada Link dessa página leva a outra página de acordo com a descrição.
1.4.4.1 Convênios Externos. Aqui é possível ver os termos de Convênios atualizados.
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Figura 11 – Tela de Convênios Externos

1.4.4.2 Outros Ajustes: apenas leva á página de convênios.
1.4.4.3 Manual de Orientação: é um link para baixar este mesmo manual.
1.4.4.4 Termo nº 6324250: é um link para baixar este mesmo termo.
1.4.4.5 Recursos do FDNE: é uma página separada por ano, para o download de documentos
dessa mesma alçada através dos links. Figura 12.
Figura 12 – Recursos FNDE

1.4.5

Funcionários

Encontram-se um conjunto de informações com base nos registros do sistema de
Recursos Humanos, utilizado pela área de gestão de Pessoas da Prefeitura de Curitiba. Ali é
possível pesquisar sobre nome, cargo, função, secretaria a que pertence e situação funcional
dos servidores municipais ou agentes públicos, bem como a remuneração individual, tabela
salarial, entre outras opções. Figura 13.
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Figura 13 – Tela de Funcionários

1.4.6

Patrimônio

Visualize dados referentes aos Bens pertencentes ao Município que foram Doados,
Cedidos, Permissionados ou Permutados. Figura 14.
São separados em duas categorias:
 Bens Móveis: Maquinários, Veículos e Equipamentos.
 Bens Imóveis: Terrenos e Edificações.
Figura 14 – Tela de Patrimônio
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1.4.7

Transporte Público

Informações prestadas pela URBS sobre o transporte público em seus diversos
aspectos, inclusive o detalhamento da composição da tarifa. Figura 15.
Figura 15 – Menu Transporte Público
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1.4.8

Dados Abertos

Dados Abertos são dados que são livremente disponíveis para todos utilizarem e
redistribuírem como desejarem, sem restrição de licenças, patentes ou mecanismos de
controle. Todo dado público tem vocação para ser dado aberto. Figura 16.
Figura 16 – Menu Dados Abertos

1.4.9

Saiba +
Encontram-se os itens abaixo descritos, conforme mostra a figura 17:
















Câmara Municipal: clique sobre o item para abrir o site da Câmara Municipal de
Curitiba;
Carta de Serviços da PMC: Clique para ir á página de serviços da Prefeitura Municipal
de Curitiba;
Conselhos Municipais: Clique para ir ao Portal de Conselhos Municipais;
Controle de Estoque: tela para consulta dos materiais (entradas e saídas) nos órgãos
da Prefeitura;
Cronograma do PIPCP: cronograma do Plano de Implantação dos Procedimentos
Contábeis Patrimoniais;
Diário Oficial: acompanhe todas as publicações dos Atos do Município de Curitiba;
Doações COVID 19: Exibe as doações ao município para combater o Coronavírus;
Educação Fiscal: página explicativa sobre o Programa Municipal de Educação Fiscal –
PMEF;
Organograma: visualização do organograma da Administração Municipal;
Plano de Ação SIAFIC: Exibe os decretos e planos do SIAFIC.
Plano de Contas – PCASP: link para visualização do documento oficial (Portaria nº
008/2013 – SMF) que divulga o cronograma - anexo - de ações adotadas e a adotar,
para a implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos, do
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, das Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público - DCASP, em consonância com o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP;
Plano de Governo: relatório do Plano de Governo da gestão municipal;
Relatório de Gestão: apresenta os relatórios anuais dos projetos, execuções e serviços
prestados ao cidadão curitibano;
Figura 17 – Menu Saiba +
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1.4.10 Contatos
Disponibiliza a relação dos postos de atendimentos presenciais, bem como a página
para consulta abertura de protocolo online ao usuário que deseje solicitar informações à
Prefeitura, conforme Lei Federal número 12.527/2011 regulamentada no âmbito do Município
de Curitiba através do Decreto 1.135/2012. Figura 18.
Figura 18 – Menu Contatos







Fale conosco: Direciona para página de envio de dúvidas, sugestões e críticas.
Lei de Acesso à Informação: Direciona para página de informações da LAI.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD: Leva á uma página que
explica a lei de proteção de dados;
Secretarias e Órgãos: Direciona para página de informações das secretarias e
órgãos.
Unidades para protocolo físico: Direciona para a página de endereços das
unidades de atendimento.

1.5

Sobre o Portal
No centro da página está localizado o texto explicativo, com link para a Lei
Complementar 131 e para o Decreto nº 10.540, que servem de reguladores para os portais de
transparência. Inclui um link do Manual de Navegação. Para entrar nos links, basta clicar no
texto sublinhado. Figura 19.
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Figura 19 – Sobre o Portal

1.6

Barra de Navegação

Uma barra de navegação está disponível na tela inicial, logo abaixo do texto de
apresentação. Possibilitando acesso às informações sobre os Balanços Orçamentários,
Compras e Licitações, Consultas públicas, Despesas, Educação, Gestão de Pessoal, Obras,
Orçamentos da Prefeitura, Plano de Governo, Prestação de contas da LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), Receitas e Saúde. Para entrar em qualquer item basta clicar. Figura
20.
Figura 20 – Barra de navegação
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1.6.1

Balanços

Com o propósito de demonstrar e atender a sociedade na obtenção de informações da
Administração Pública Municipal, tornando transparentes seus números e indicadores da
gestão pública, e em cumprimento a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal, Portaria nº. 249/10 da Secretaria do Tesouro Nacional e Provimento nº 002/2002 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nesse item encontram-se as publicações dos
Balanços, Demonstrativos e demais relatórios contáveis do Município de Curitiba. Basta clicar
para ser redirecionado à página que contém os bimestres do exercício que deseja consultar,
selecione sua opção para ser direcionado para a página que contém anexo os documentos.
Figuras 20 e 21.
Figura 20 – Bimestre
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Figura 21 – Documentos de Balanços

1.6.2

Compras e licitações

Possibilita a consulta das Licitações, onde é possível realizar a pesquisa dos processos
de compra e contratações concluídas ou em andamento pelo Município de Curitiba, basta clicar
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em uma opção. Nesta página também é possível acompanhar as compras e licitações sobre o
Coronavírus. Figura 22.

Figura 22 – Compras e licitações

1.6.3

Consultas públicas
Redireciona para o site de Consultas públicas de Curitiba

1.6.4

Despesas

Na primeira página, no final do texto inicial, consta um link com explicações sobre o
que são Despesas públicas. Permite a pesquisa por dia, mês e ano, por mês e ano ou por ano.
Primeiramente escolha um dos tipos de valores disponibilizados (empenhado, liquidado
ou pago), em seguida o período de consulta, e então escolha uma das formas de visualização
(despesa total, Despesa por Órgão/Credor, ou Despesa por Função/ Sub Função/ Programa/
Ação/ Fonte). Ainda é possível pesquisar nesta mesma página, de forma mais direta, as
despesas relacionadas às viagens realizadas pelos servidores da Prefeitura, clicando nos links
Despesas com Passagens e Hospedagens e Despesas com Adiantamento de Viagens. Figura
18.
Figura 23 – Página Despesas
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1.6.4.1 Aquisições para enfrentamento da pandemia do COVID-19

São todos os gastos feitos pela Prefeitura, efetuadas por suas Secretarias, Fundações,
Fundos e Institutos, e apresentadas nas formas abaixo. Escolha a forma de sua preferência e
boa navegação. Figura 24.
Figura 24 – Aquisições COVID-19
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1.6.4.2 Aquisições para enfrentamento da pandemia do COVID-19
Nessa página é possível comparar as receitas arrecadadas versus as despesas paga
da COVID-19, aplicando filtros para facilitar a navegação. Figura 25.
Figura 25 – Receitas versus Despesas

1.6.4.3 Conta Única do Erário
Nesta página não contém conteúdo, pois o município de Curitiba não adota conta
única.

1.6.4.4 Despesas com Passagens e Hospedagem
Consiste nas despesas do município com viagens de seus servidores. Figura 26.
Figura 26 - Página Despesas com Passagens e Hospedagem
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1.6.4.5 Despesas com Pronto Pagamento Concedidos à agentes Públicos
Despesas com Pronto Pagamento ou Adiantamento de Despesas consistem na
entrega de numerário ao servidor municipal, com a finalidade de adquirir materiais e serviços
de pequeno vulto, aplicáveis na administração pública, de caráter urgente e extraordinário e
que não possam aguardar o processamento normal de aquisição/licitação. A aplicação dos
recursos deve ser comprovada e justificada mediante a abertura de processo de prestação de
contas, sendo que o valor não utilizado deve ser devolvido aos cofres públicos. Figura 27.
Figura 27 – Despesas com Pronto Pagamento
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1.6.4.6 Despesas com Viagens (diárias)
Apresenta as despesas do município com viagens (diárias) de seus servidores,
destinando-se a indeniza-los por despesas como as de alimentação e locomoção urbana, nos
limites da cidade de destino, para desempenho de atividades em caráter eventual, transitório e
em razão de serviço, para localidade diversa de sua sede ou circunscrição. A modalidade
“diária” começou a ser operacionalizada na Administração Municipal a partir de 1º de janeiro de
2020, com a entrada em vigor do Decreto Municipal nº 1327/2019. Figura 28.
Figura 28 – Despesas com Viagens
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1.6.4.7 Despesas Empenhadas a Pagar

Esta página mostra as despesas do registro da contratação do serviço ou aquisição
material ou bem, obra e amortização da dívida.
1.6.4.8 Despesas – Planejamento e Execução orçamentária

São todos os gastos feitos pela Prefeitura, efetuadas por suas Secretarias, Fundações,
Fundos e Institutos, e apresentadas nas formas abaixo. Escolha a forma de sua preferência e
boa navegação. Figura 29.
Figura 29 – Planejamento e execução orçamentária
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1.6.4.9 Informações Financeiras não Decorrentes da Execução não orçamentária

Nessa página é possível consultar informações financeiras que são diferentes da
execução não orçamentária, basta aplicar o filtro ou pesquisar na própria página para ter
acesso às informações pesquisadas. Figura 30.
Figura 30 – Despesas Decorrentes da Execução não Orçamentária
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1.6.4.10
Transferências Financeiras a Terceiros
Compreende na destinação de recursos a terceiros por parte da Prefeitura.
1.6.4.11
Verba de Representação/Reembolso
O Município de Curitiba Não adota esse tipo de procedimento Administrativo.
1.6.5

Educação
Nessa página é possível acessar algumas funcionalidades do site da educação apenas
clicando em alguma das opções, como:








1.6.6

Cardápios CMEI’s Berçário
Cardápios Escolas Merenda
Cardápios Maternais e Pré
Conselho Municipal de Educação
Fundo Rotativo Educação
Plano Municipal de Educação
Secretaria Municipal da Educação – Institucional
Vagas Escolares

Gestão de Pessoal
Informações sobre os servidores públicos (funcionários) da Prefeitura Municipal de

Curitiba.
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1.6.7

Obras
Nessa Página é possível usar o filtro para encontrar as informações sobre as obras
publicas. Figura 31.
Figura 31 – Obras

1.6.6

Orçamentos

Link direto para a página com todas as informações orçamentárias da Prefeitura.
(Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, Orçamento Anual - LOA).
1.6.7

Plano de Governo
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Exibe os relatórios do Plano de Governo da gestão municipal.

1.6.8

Prestação de Contas da LRF

Quadrimestralmente é realizado em Audiência Pública a prestação de contas do
Município, o material apresentado nas audiências ficam disponíveis para consulta a qualquer
tempo pelos visitantes do site.

1.6.9

Receitas

Na primeira página, há um link “clique aqui e saiba mais” com explicações sobre a
Receita da Prefeitura. Em seguida o filtro de pesquisa, onde você poderá escolher o período
desejado, tipo de receita, órgão, categoria e origem. Após selecionar as opções desejadas de
filtro basta clicar no botão “Consultar” e os dados serão exibidos na tela.
É possível realizar a consulta das receitas através da aplicação de filtros. Figura 32.
Figura 32 – Página Receitas

Também é possível realizar outras consultas apenas clicando em algumas das opções.
Figura 33.
Figura 33 – Página Receitas
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1.6.8.1 Demonstrativo de Receitas Tributárias Arrecadas no Município

O Município de Curitiba, capital do Estado do Paraná, tem em seus recursos próprios,
que são as Receitas Tributárias, sua principal fonte de recursos que derivam da arrecadação
do ente municipal através dos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. Esses recursos
têm por finalidade o custeio das despesas públicas e suas necessidades de investimento.
1.6.8.2 Recursos Recebidos pelo Município de Curitiba Para Combater a Pandemia COVID-19
Basta Aplicar o filtro e consultar os recursos recebidos.
1.6.8.3 Renuncias Fiscal

Esse link redireciona para o PDF de Demonstrativo dos Efeitos decorrentes de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia.
1.6.8.4 Comparativo de Receita Arrecadada versus Despesa Paga da COVID-19

Aqui é possível comprar as receitas com as despesas do COVID-19. Figura 34.
Figura 34 – Receita VS Despesa COVID-19
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1.6.8.5 Transferências Voluntárias

Consiste no recebimento pela Prefeitura de recursos de outro ente da Federação, a
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira.
1.6.8.6 IPTU e Taxa de Coleta de Lixo

Link direto para o PDF de Incentivos fiscais concedidos sobre o IPTU e taxa de coleta
de lixo.
1.6.8.7 ISS

Link direto para o PDF de Incentivos fiscais concedidos sobre o ISS – Imposto sobre
serviços.
1.6.8.8 ITBI

Link direto para o PDF de Incentivos fiscais concedidos sobre o ITBI.
1.6.8.3 Transferências de Recursos Financeiros Recebidos
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Nessa página é possível usar o filtro para pesquisar quais recursos foram transferidos
e/ou recebidos. Figura 35.
Figura 35 – Transferências de recursos Financeiros recebido

1.6.9

Saúde

Essa página contém links diretos para acesso ao site da Saúde Curitiba. Basta clicar
em algum link para ser redirecionado para a respectiva página. Figura 36.
Figura 36 – Saúde
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1.7

Rodapé
Estão disponibilizados os links mais utilizados do portal e o selo W3C. Figura 37.


Selo W3C: A W3C é o órgão regulamentador de padrões de internet. Estes
padrões definem aspetos de qualidade de um determinado site.
Figura 37 – Rodapé

Importante: Baseado nas informações obtidas através das sugestões, questionamentos e
dúvidas dos internautas, este Manual poderá sofrer alterações.
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