Manual de
Navegação – Portal
Transparência
Bahia
v. 2.0
Setembro 2022
0

Sumário

Apresentação ......................................................................... 3
Conceitos Básicos ................................................................... 4
Estrutura do Portal Transparência Bahia ................................. 6
1. Seções das páginas ............................................................ 6
Cabeçalho ............................................................................ 7
Barra de navegação.............................................................. 7
 Home ................................................................................ 7
 Consultas........................................................................... 7
 Tudo sobre Covid-19 .......................................................... 8
 Portal ................................................................................ 9
 Governo .......................................................................... 11
 Acesso à informação ........................................................ 12
 Ouvidoria ........................................................................ 13
 Fale conosco .................................................................... 13
 Mapa do Site ................................................................... 14
Corpo Central ..................................................................... 15
 Banner Rotativo .............................................................. 16
 Ícones de identificação dos módulos ............................... 16
1

Rodapé .............................................................................. 17
2. Módulos de conteúdos .................................................... 18
Pagamentos ....................................................................... 18
Licitações ........................................................................... 20
Contratos ........................................................................... 21
Convênios e Parcerias ........................................................ 22
Receitas ............................................................................. 23
Despesas ............................................................................ 24
PPPs e Concessões ............................................................. 26
Diárias ............................................................................... 27
Obras ................................................................................. 28
Municípios ......................................................................... 29
Previdência/Planserv ......................................................... 31
Prestação de Contas/LRF .................................................... 32
Dívida Ativa ....................................................................... 33
Incentivos Fiscais ............................................................... 33
Portal Dados Abertos ......................................................... 33
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado da
Bahia – PAF ........................................................................ 35
Controle Externo ................................................................ 36
Controle Social ................................................................... 36
Dados Socioeconômicos ..................................................... 38

2

Manual de
Navegação
Apresentação
O Manual de Navegação do Portal Transparência do Poder Executivo do Estado da
Bahia tem por objetivo orientar o cidadão e agentes públicos quanto a navegação no
Portal Transparência Bahia (TB).
A gestão do Portal é realizada pela Secretaria da Fazenda, através da Gerência de
Controle Preventivo e Transparência – GEPRE, unidade da Auditoria Geral do Estado –
AGE que elaborou este guia orientativo com instruções simples e ilustradas para
facilitação das consultas e pesquisas no Portal Transparência.
O Portal TB é um importante instrumento de cidadania: uma ferramenta de fácil
navegação, com painéis interativos e linguagem facilitada sobre a aplicação dos recursos
públicos e o desenvolvimento das políticas públicas, promovendo uma gestão
transparente e participativa, voltada ao controle social.
A equipe GEPRE está à disposição quanto a resolução de dúvidas, receber sugestões e
críticas de todos os usuários, preferencialmente através dos seguintes canais de
comunicação:


Correio eletrônico portaltransparencia@sefaz.ba.gov.br para os casos de
dúvidas de como usar o site ou erros nas páginas;



Para sugestões, críticas e elogios usar a página Fale Conosco;
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Conceitos Básicos
TRANSPARÊNCIA
Princípio basilar da democracia e derivado do princípio da publicidade que deve reger a
gestão pública. Compreende o direito do cidadão de acessar as informações produzidas,
armazenadas e gerenciadas pelo Estado, de modo a possibilitar o exercício do controle
social. Não é apenas disponibilizar dados, mas fazê-lo em linguagem clara e acessível
a todo cidadão. É chamar a sociedade para participar dos rumos do Estado, é motivar a
decisão tomada e também divulgar todos os atos de gestão, salvo as exceções
normativas.
TRANSPARENCIA ATIVA
Forma de transparência em que a Administração Púbica disponibiliza espontaneamente,
por iniciativa própria, dados e informações de interesse geral ou coletivo, produzidos ou
custodiados pelo Estado, independentemente de solicitação. Esses dados e informações
são divulgados por meio do Portal Transparência Bahia, através do sítio eletrônico
www.transparencia.ba.gov.br e dos sítios na internet dos diversos órgãos e entidades
do Poder Executivo Estadual.
TRANSPARÊNCIA PASSIVA
Forma de transparência em que a Administração Púbica fornece dados e informações a
partir de solicitações formais efetuadas pelo interessado (pessoas físicas ou jurídicas).
Compete à Secretaria da Comunicação Social (Secom), por meio da Ouvidoria Geral do
Estado – OGE (www.ouvidoria.ba.gov.br), realizar a gestão e o monitoramento da
Transparência Passiva, atendendo e/ou encaminhando as solicitações de informações
com base na LAI; protocolando o pedido para fins de acompanhamento; e prestando o
devido retorno ao solicitante. Essa ação configura o Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC), unidade responsável por atender os pedidos de acesso à informação feitos ao
Estado, com base na LAI.
CONTROLE SOCIAL
É um importante mecanismo de participação do cidadão na gestão pública. O termo
refere-se a fiscalização, monitoramento e controle de ações realizados pela população.
É uma forma de fortalecer a cidadania e contribuir para aproximar a sociedade do Estado.
Por meio dele os cidadãos exercem o direito de acompanhar as ações dos governos e
cobrar uma boa gestão pública. Além disso, o controle social representa uma ferramenta
indispensável para a integridade pública, na medida em que contribui para prevenir a
corrupção e combater o mau uso do dinheiro público.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
As secretárias e órgãos do estado são responsáveis pela geração, integridade,
autenticidade, transmissão, consistência, atualização e tempestividade dos dados e
informações disponibilizados pelo TB, através dos bancos de dados dos sistemas
corporativos do Estado do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
do Estado - FIPLAN e o Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS
e bancos de dados específicos das suas unidades acessados através de links
direcionados às suas páginas dos sites.
Os dados e informações do Portal são custodiados e publicizados pela SEFAZ.
A Auditoria Geral do Estado - AGE/SEFAZ é responsável pela gestão e monitoramento
do Portal, publicando os dados e informações em linguagem e navegação acessível.
A Diretoria de Tecnologia – DTI/ SEFAZ é responsável por garantir a segurança da
informação do Portal, desenvolver novos processos e realizar melhoria dos processos
existentes.
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Estrutura do Portal Transparência Bahia
1. Seções das páginas
As páginas do Portal Transparência Bahia possuem uma estrutura composta por quatro
seções básicas: Cabeçalho, Barra de Navegação, Corpo Central e Rodapé. Das quatro
seções, apenas o conteúdo referente ao “Corpo Central” varia de página para página.
Além disso, existem links distribuídos pelo site que direcionam o usuário para páginas
fora do Portal. O site também conta com uma ferramenta de busca, localizada no canto
direito superior da página, para que sejam realizadas pesquisas em todo o Portal.
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Cabeçalho
Área localizada na parte superior da página composta de
 Logomarca do Portal Transparência Bahia
 Logomarca da Auditoria Geral do Estado/SEFAZ
 Banner fixo eventual e temporário
 Ícones de acessibilidade

Barra de navegação
Faixa com as cores do Estado da Bahia localizada abaixo do cabeçalho que permite
acessar os conteúdos do site.

Nela estão localizados os seguintes menus (com seus respectivos submenus e
conteúdos do corpo central):


Home

Menu que direciona o usuário para a página inicial do Portal Transparência Bahia.
Também pode ser acessada por meio do sítio eletrônico www.transparencia.ba.gov.br
ou ainda através do banner do Portal Transparência Bahia, localizado no Cabeçalho.



Consultas

Menu expansível que apresenta submenus dos módulos do Portal: Pagamentos,
Licitações, Contratos, Convênios e Parcerias, Receitas, Despesas, PPP e Concessões,
Diárias, Obras, Municípios, Previdência/Planserv, , Dívida Ativa, Incentivos Fiscais,
Prestação de Contas/LRF, Portal Dados Abertos, Programa de Reestruturação e Ajuste
Fiscal do Estado da Bahia – PAF, Dados Socioeconômicos, Controle Externo e Controle
Social.
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Tudo sobre Covid-19

Menu que direciona o usuário para a página com todos os dados relativos ao COVID-19
disponibilizados pelo Portal.
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A página disponibiliza, através dos módulos Contratações, Informes Epidemiológicos,
Orientações aos Gestores, Legislação. Comitê Transparência, Doações e Outras
Informações, links para painéis, sites, documentos e informações a respeito da COVID19 no Estado da Bahia. Pode ser acessada, também, através do Banner central no
Cabeçalho.


Portal

Menu expansível que apresenta os submenus relacionados às características, definições
e à navegação do Portal: O que é o Portal, Perguntas Frequentes, Glossário,
Acessibilidade e Manual de Navegação.

o O que é o Portal
Apresenta uma breve descrição a respeito do Portal Transparência Bahia.

o Perguntas Frequentes
Em Perguntas Frequentes são apresentados alguns dos questionamentos mais
frequentes dos cidadãos a respeito do Portal, assim como as suas respectivas respostas.

9

o Glossário
No Glossário são apresentados conceitos dos termos técnicos utilizados no Portal, em
ordem alfabética. Utilizar a barra superior para navegar entre a letra inicial de cada item,
ou utilizar o campo de pesquisa para encontrar o termo desejado.

o Acessibilidade
A página exibe recomendações de acessibilidade para navegação no Portal
Transparência Bahia. Também pode ser acessada através do ícone de acessibilidade no
cabeçalho.
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o Manual de Navegação
Link para este documento, que descreve a navegação e conteúdo do Portal
Transparência Bahia.



Governo

Menu expansível que apresenta links relacionados ao Governo do Estado da Bahia,
assim como links para as páginas de Legislação e Links Úteis do TB.
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Estrutura Organizacional – links para as páginas do governo que contém informações
relacionadas a estrutura organizacional: Órgãos da Administração Pública e Estrutura
Organizacional/Organograma.
Planejamento e Orçamento - links para as páginas da Secretaria de Planejamento –
SEPLAN que contêm os instrumentos de planejamento e gestão: PPA – Plano Plurianual,
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual.
Legislação – Link para página que contém as principais legislações relacionadas ao
Portal Transparência Bahia e o seu conteúdo.
Links Úteis – Link para a página que contém os sites de algumas entidades
governamentais diretamente relacionadas ao acesso à informação.


Acesso à informação

Menu expansível que apresenta submenus e links relacionados à Lei de Acesso
Informação e suas implicações: Solicitação de Informação, O que é a LAI e Estatística.

o Solicitação de Informação
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Pagina com um ícone para a Ouvidoria Geral do Estado para solicitação de informações
e dados nos termos da LAI com geração de protocolo para registro e acompanhamento
do andamento das respostas às manifestações.

o O que é LAI
Link para Página do Portal Oficial do Estado da Bahia com informações relacionadas a
Lei de Acesso a Informação.
o Estatística
Link para Página da Ouvidoria Geral do Estado que apresenta os relatórios com
estatísticas e ações trimestrais da OGE (transparência passiva), para consulta.


Ouvidoria

Menu que direciona o usuário para a página da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia OGE, canal de atendimento entre o cidadão e o Governo. A sua finalidade é receber,
encaminhar e acompanhar sugestões, reclamações, informações, denúncias e elogios
dos cidadãos referentes aos serviços públicos estaduais.


Fale conosco

Menu expansível que apresenta submenu e link para comunicação entre o cidadão e o
Governo do Estado – SEFAZ e Ouvidoria.
o Fale Conosco
Página de comunicação entre o cidadão e a SEFAZ. A página contém formulário
destinado ao cidadão para solicitação sobre a navegação entre os módulos e consultas,
ou para fazer alguma sugestão ou observação sobre o Portal.
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o Canal de denúncias
Link para a Ouvidoria Geral do Estado para solicitação de informações e dados nos
termos da LAI, assim como denúncias, com geração de protocolo para registro e
acompanhamento do andamento das respostas às manifestações.


Mapa do Site

O mapa do site fornece uma visão completa de todas as páginas do Portal, organizadas
hierarquicamente. Ele tem por objetivo facilitar a navegação do usuário direcionando à
página do conteúdo a ser consultado ou pesquisado.
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Corpo Central
O corpo central é a única seção do TB cujo conteúdo varia de página a página. Nos
menus e submenus acima já foram trazidos conteúdos do corpo central de diversas
páginas do TB, enquanto o conteúdo dos módulos será detalhado adiante.
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Banner Rotativo

Banner rotativo com informações referentes às despesas e receitas públicas. No primeiro
slide, são exibidos cards com os valores pagos pelo Estado referentes às principais
funções da despesa no ano selecionado. No segundo slide são exibidos cards com os
valores arrecadados pelo Estado referentes às principais receitas. No terceiro e último
slide, há um gráfico de barras com a evolução dos valores de receita arrecadada e
despesa paga pelo Estado ao longo dos anos. Ao clicar em algum card, será
redirecionado para o Painel correspondente.



Ícones de identificação dos módulos

Cards de identificação de 15 (quinze) conteúdos, denominados Módulos, com links de
acesso para seus dados e informações: Pagamentos, Licitações, Contratos, Convênios
e Parcerias, Receitas, Despesas, Controle Social, Diárias, Obras, Municípios,
Previdência/Planserv, Dados Socioeconômicos, Prestação de Contas/LRF, Dívida Ativa,
Incentivos Fiscais, Portal Dados Abertos.
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Rodapé
Seção localizada na parte inferior da página, composta de






Banner com Texto e vídeo sobre o Portal Transparência Bahia
Logomarca da Auditoria Geral do Estado/SEFAZ
Endereço da Secretaria da Fazenda e horário de funcionamento
Menu de acesso a sites de secretarias do Poder Executivo Estadual
Ícones das redes sociais do Governo da Bahia
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2. Módulos de conteúdos
Os módulos de conteúdo apresentam dados estruturados econômicos, financeiros e
sociais do Governo do Estado da Bahia e links direcionados a sites governamentais,
acessados pelos ícones de identificação no Corpo Central da página inicial ou pelo menu
“Consultas”, na Barra de Navegação. A seguir são apresentados cada um dos módulos
e os demais conteúdos existentes.

Pagamentos
O módulo Pagamentos apresenta, através de dois painéis, dados estruturados de
pagamentos e pagamentos extraorçamentários (referentes a despesas que não constam
na lei orçamentária anual) efetuados pelos diversos órgãos e entidades do poder público
estadual às pessoas físicas e jurídicas, com detalhamento e filtros parametrizados por
período, poder, pagador, recebedor e empenho.
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Licitações
No módulo Licitações podem ser realizadas consultas através de informações do site
do Comprasnet BA sobre o acompanhamento dos processos licitatórios de aquisição de
bens materiais e prestação de serviços realizados pelo Poder Executivo Estadual com
dados sobre modalidade, objeto, dentre outros. A página ainda possui outras 2 abas em
que podem ser consultados os editais das licitações, assim como o Registro de Preços.
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Contratos
No módulo de Contratos, podem ser realizadas consultas em um painel, através de
dados estruturados, aos instrumentos de aquisição de bens materiais e/ou de
contratação de serviços pelo governo do Estado da Bahia. Os dados apresentados são
atualizados diariamente, com informações do dia anterior, e são de responsabilidade dos
órgãos executores, com filtros parametrizados por órgão, modalidade de contratação,
contratado, etc.
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Convênios e Parcerias
O módulo Convênios e Parcerias permite a consulta, através de um painel com dados
estruturados, aos convênios, parcerias e instrumentos congêneres celebrados pelo
poder executivo estadual com órgãos públicos e organizações da sociedade civil, com
filtros parametrizados por órgão, tipo de instrumentos, convenente, concedente e
parceiros. A consulta permite o acesso à íntegra dos editais de chamamento e aos
instrumentos firmados, que são inseridos no sistema pelos órgãos responsáveis. O
módulo possui, ainda, uma segunda página, em que é possível realizar consulta ao
relatório e à certidão de adimplência, além da legislação pertinente ao tema.
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Receitas
O módulo Receitas apresenta, através de um painel, dados estruturados das receitas
públicas previstas, atualizadas e arrecadadas pelos diversos órgãos e entidades do
poder público estadual, com detalhamento e filtros parametrizados pelas classificações
por Natureza da Receita e por Fonte de Recursos.
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Despesas
O módulo Despesas apresenta dois painéis de dados estruturados, sendo um Painel de
Despesas e outro específico de Painel de Emendas Parlamentares. No Painel de
Despesas, são apresentados dados estruturados das despesas realizadas pelos
diversos órgãos e entidades do poder público estadual, com detalhamento e filtros
parametrizados pelas classificações Institucional, Funcional, Programática e por
Natureza da Despesa, sendo dividido em duas abas: Despesas Gerais e Despesas
Detalhadas. A aba Despesas Gerais traz uma visão da execução da despesa por meio
de gráficos e uma matriz, enquanto que na aba Despesas Detalhadas é possível fazer
uma consulta pormenorizada utilizando os mais diversos filtros relacionados às
classificações das despesas orçamentárias.
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O Painel de Emendas Parlamentares apresenta os dados estruturados relacionados às
Emendas Parlamentares Impositivas, que são a parte do orçamento público e cuja
aplicação é realizada pelo Poder Executivo Estadual e indicada por deputados estaduais.
É possível realizar consultas pelo Deputado autor da emenda, Ação de Governo, Órgão
de destino, entre outros.
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PPPs e Concessões
Ao clicar no módulo de PPP’s e Concessões, o usuário é direcionado a uma página do
Governo do Estado contendo as informações sobre as principais Concessões e
Parcerias Público-Privadas firmadas pelo Poder Executivo com empresas privadas,
objetivando contratar serviços para a prestação de serviços públicos e realizar políticas
públicas.
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Diárias
O módulo Diárias apresenta, através de um painel, dados estruturados de pagamentos
de diárias efetuados pelo Poder Executivo e destinados a atender despesas com
hospedagem e alimentação de servidores, agentes públicos e colaboradores eventuais,
nas viagens e deslocamentos para fora da sede onde têm exercício, com filtros
parametrizados por órgão e beneficiários das diárias.
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Obras
No módulo de Obras, podem ser realizadas consultas em um painel, através de dados
estruturados, aos contratos relativos a obras e serviços de engenharia executados pelo
Poder Executivo. Os dados apresentados são atualizados diariamente, com informações
do dia anterior, e são de responsabilidade dos órgãos executores, com filtros
parametrizados por órgão, modalidade de contratação, contratado, etc.
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Municípios
O módulo Municípios contém três seções: Repasses, Arrecadações e Transferências
Constitucionais. Na seção de Repasses, é possível realizar consulta aos valores mensais
distribuídos pelo Governo do Estado aos Municípios, enquanto que na seção de
Arrecadações é possível consultar os valores arrecadados pelos municípios referentes a
ICMS, IPVA, ITD e TAXAS. Os dados de Transferências Constitucionais são valores
referentes aos recursos anuais transferidos aos Municípios.
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Previdência/Planserv
No módulo Previdência e Planserv é permitida a consulta, através de dados
estruturados, às receitas da Previdência Estadual e do Plano de Saúde do Servidor
(Planserv) para custear as despesas do regime próprio de previdência e do plano de
saúde do servidor público.
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Prestação de Contas/LRF
No módulo Prestação de Contas/LRF estão disponíveis dados do site da SEFAZ
relativos ao Balanço Geral do Estado, aos gastos do governo do Estado da Bahia com
Pessoal e o nível de endividamento e de garantias, segundo os limites determinados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com valores de aplicação da Receita Líquida
de Impostos nas áreas de Saúde, Educação e Fundeb, assim como os Relatórios de
Prestação de Contas do Governador, com os valores recebidos e gastos anualmente
pelo Estado, demonstrados sob os pontos de vista do orçamento, das finanças, do
patrimônio e da LRF. O módulo é divido nas seguintes abas: Balanço Geral do Estado,
Relatórios Bimestrais, Relatórios Quadrimestrais, Audiência Pública, Limites da LRF e
Dívida Pública.
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Dívida Ativa
O módulo Dívida Ativa é composto por links para o site da SEFAZ em que é possível
realizar consulta dos valores inscritos em dívida ativa que a Fazenda Pública tem a
receber de terceiros; consulta da Base Legal; e outras informações relativas ao tema.

Incentivos Fiscais
O módulo Incentivos Fiscais é composto por links para sites de órgãos e secretarias
responsáveis pela execução dos incentivos fiscais concedidos pelo Governo do Estado
– SDE, SEAGRI, SETRE, SECULT e SEPLAN.
Portal Dados Abertos
O módulo Portal Dados Abertos é um link para o Portal de Dados Abertos Bahia, que
permite o acesso ao conjunto de dados públicos do Estado, apresentados em forma
digital, separados por grupos de dados e estruturados em formato aberto, extensão “csv”
ou outra similar, processáveis por máquinas, referenciados na rede mundial de
computadores e disponibilizados sob licença aberta que permite sua livre utilização.
Cada conjunto de dados possui uma série histórica com arquivos de exercícios anteriores
e Dicionário de Dados, que apresenta os principais conceitos presentes nos arquivos
disponibilizados.
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Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado da Bahia – PAF
A página do PAF contém links para documentos relacionados ao Programa, Termo de
Entendimento, Resultado de Avaliação, Contratos e outros instrumentos contratuais.
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Controle Externo
Ao acessar o módulo Controle Externo no Menu Consultas da Barra de navegação, o
usuário é direcionado à página do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE BA) que
contém informações relativas à Auditorias em contratos e acordos de empréstimo,
Auditorias operacionais, Inspeções, Acompanhamento da LRF e Acompanhamento de
licitações realizadas pelo TCE.

Controle Social
O módulo Controle Social permite ao cidadão conhecer mais sobre essa importante
ferramenta de controle de políticas públicas e ações governamentais, através da
apresentação de conceitos, entidades e vídeos sobre o assunto. É divido em três abas:
O que é, que apresenta o conceito inicial do tema através de um texto e um vídeo; Como
fazer, em que são descritas algumas das ferramentas para o controle social no Estado
da Bahia, assim como mecanismos de participação cidadã; e Saiba mais, um repositório
de vídeos a respeito dos principais assuntos relacionados ao tema Controle Social.
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Dados Socioeconômicos
No módulo de Dados Socioeconômicos são exibidos Paineis elaborados e produzidos
pelo SEIDataLab da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia SEPLAN - Governo da Bahia (SEI/SEPLAN), com dados sobre o tema na Bahia, como
Demografia, PIB, Mercado de Trabalho, Ciência, Tecnologia e Inovação e Agricultura.
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