O que é o “Transparência BAHIA?”
É um instrumento de consulta e acompanhamento “on line” das ações governamentais e
aplicação dos recursos públicos. No portal, estão disponíveis informações da receita e
despesa, dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo
gastos com educação e saúde, e os pagamentos feitos aos fornecedores e prestadores
serviço, dentre outras informações.
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Como acessá-lo?
Através do portal www.transparencia.ba.gov.br e nos sites das secretarias, demais órgãos e
entidades da administração pública estadual baiana.

O que é o módulo Senha Aberta?
É o canal do “Transparência BAHIA”que permite a consulta aos pagamentos realizados
pelos órgãos e entidades do poder executivo do Governo do Estado da Bahia, sendo acessado
a partir de menu específico.

Quais os dados que estão disponíveis?
Dados de pagamentos realizados a partir do Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças (FIPLAN), sistema responsável pela execução orçamentária e
financeira e pelo registro contábil do Governo do Estado da Bahia. Não inclui os pagamentos
realizados por empresas estatais não dependentes e por empresas públicas, quando oriundos
de receitas próprias, pois tais pagamentos não são realizados via FIPLAN, mas por sistemas
específicos destas unidades.
Como realizar a consulta?
O primeiro passo é selecionar o período, indicando o ano (estão disponíveis dados de 2013 e
seguintes) e os meses inicial e final (apenas meses fechados no FIPLAN). Estão disponíveis,
para download, os dados de 2010 à 2012.

O segundo passo é indicar se a pesquisa será por pagador ou por recebedor. Caso a
pesquisa seja por pagador (órgãos e entidades do Governo da Bahia), a lista é exibida de
acordo com a estrutura organizacional do ano selecionado.
Exemplo ilustrado abaixo.

No caso da pesquisa por recebedor, o usuário poderá selecioná-lo a partir do CNPJ/CPF ou
na busca fonética por nome, selecionando o recebedor desejado na lista apresentada.

O usuário poderá também escolher os pagamentos relacionados a um programa de governo e
suas ações.

Por fim, o usuário deverá repetir em campo específico os caracteres exibidos no selo
randômico, função que serve para dar segurança ao processo de consulta.

Qual é o resultado da consulta?
Será exibida uma lista com os pagamentos que se enquadrem nos parâmetros indicados
(pagador/recebedor, período e tipo), que são exibidos no cabeçalho da lista.

Os pagamentos são exibidos com as informações do recebedor ou pagador (caso a
pesquisa seja por pagador ou recebedor, respectivamente), o número, a data e o valor do
pagamento, bem como uma descrição resumida de cada pagamento.
O usuário poderá ordenar os pagamentos pelas primeiras colunas, bastando clicar no título da
coluna pela qual deseja o ordenamento, alternando entre crescente e decrescente.

Cada tela exibe 10, 25, 50 ou 100 pagamentos, podendo o usuário navegar pelas páginas a
partir dos números na parte inferior da tela.

Como consultar detalhes do pagamento?
Clicando no valor de qualquer coluna, será acessado o detalhe do pagamento,

onde constam dados relativos ao empenho (número e data, unidade gestora, natureza e
subelemento da despesa, modalidade do empenho, tipo do processo licitatório, histórico do
empenho e valor)

e ao próprio pagamento (número e data, valor principal, estorno - quando houver, valor
pago, banco e agência pagadora e número da nota fiscal).

Como enviar comentários, dúvidas, críticas e sugestões?
No canto superior direito de cada tela do “Transparência BAHIA” há a opção Fale Conosco,
além da Central de Atendimento, para envio de comentários, dúvidas, críticas e sugestões,
que servirão de fonte para constante aprimoramento do portal.

