ITP – GUIA DE ACESSO
ITEM

CRITÉRIO

LINK ACESSO

1.

INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS

1.1

O ente possui sítio oficial e/ou portal da
https://mandirituba.pr.gov.br/portal-datransparência próprio ou compartilhado na transparencia/
internet?
https://mandirituba.pr.gov.br/

1.2

O site contém ferramenta de pesquisa de
conteúdo que permita o acesso à
informação?
TRANSPARÊNCIA ATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS

Estes são os links oficiais.

https://mandirituba.pr.gov.br/?s=a

A ferramenta de busca encontra-se no canto
superior direito da página.

As competências podem ser localizadas no
resumo da Lei nº 834/2015, disponível na seção
“Registro de Competências e Responsáveis”, no
portal da transparência.
A estrutura organizacional está vinculada ao
Decreto nº 397/2018;

2.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1

Registro das competências

https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/Registro-deCompet%C3%AAncias.pdf

2.2

Estrutura organizacional

https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2019/01/02-Decreto-n%C2%A6-397-Organograma-Geral.pdf

2.3

Endereços

https://mandirituba.pr.gov.br/

2.4

Telefone da Unidade

https://mandirituba.pr.gov.br/

O Endereço Principal pode ser localizado no
final da página principal.
O Telefone Principal pode ser localizado no
final da página principal.

2.5

Horário de atendimento

https://mandirituba.pr.gov.br/

2.6

Perguntas e respostas mais frequentes

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_perguntasfrequentes.faces?mun
=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&reti
rarMenuLateral=S&retira

2.7

Canal de Comunicação com cidadão do
tipo ‘Fale Conosco’, que permite ao
interessado comunicar-se com órgão por
via eletrônica ou telefônica

2.8

Identificação dos responsáveis

3.

RECEITA

3.1

https://mandirituba.pr.gov.br/contato/

O Horário de Atendimento pode ser localizado
no final da página principal.
Ao acessar será direcionado ao link do sistema
de “acesso a informação”, deverá selecionar a
entidade “Prefeitura Municipal de Mandirituba”

Localizado no canto superior direito da site
principal, campo “Fale Conosco”

https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/Registro-deCompet%C3%AAncias.pdf

Os responsáveis podem ser localizados no
resumo da Lei nº 834/2015, disponível na seção
“Registro de Competências e Responsáveis”, no
portal da transparência.

Natureza da receita

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_comparativoreceita.faces?mun=t
7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLater

Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, “Ano” e
“Mês”, após clicar em “Consultar”. Sistema
apresentará tela de resultado, clicar em
“Receitas” para detalhar.

3.2

Previsão dos valores da receita

3.3

Valores da arrecadação, inclusive
recursos extraordinários

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_comparativoreceita.faces?mun=t
7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLater
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_comparativoreceita.faces?mun=t

Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, “Ano” e
“Mês”, após clicar em “Consultar”. Sistema
apresentará tela de resultado, atentar-se a
coluna “Valor Orçado Atualizado”.
Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, “Ano” e
“Mês”, após clicar em “Consultar”. Sistema

7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLater

apresentará tela de resultado, clicar em
“Receitas” para detalhar. Após na coluna
“Descrição” selecionar a opção. Atentar-se a
classificação na coluna Rubrica, que é
apresentada desde o primeiro resultado da
busca.
Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, “Ano” e
“Mês”, após clicar em “Consultar”. Sistema
apresentará tela de resultado, clicar em
“Receitas”, para ir detalhando, sempre clicar
nos links do campo “descrição”
Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, “Ano” e
“Mês”, após clicar em “Consultar”. Sistema
apresentará tela de resultado, após no lado
direito da página, buscar pelo campo “Exportar”,
que fica ao lado de “Imprimir”, após clicar,
abrirá uma tela para selecionar qual formato
deseja.
Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, “Ano” e
“Mês”, após clicar em “Consultar”. Sistema
apresentará tela de resultado, após no lado
direito da página, localizar os campos “Exportar”
e “Imprimir”, a informação da última atualização
ficar disposta acima.
Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, “Ano” e
“Mês”, após clicar em “Consultar”.

3.4

Ferramenta de pesquisa específica (que
permite pesquisar dentro deste conjunto
de informações, possibilitando filtros
específicos)

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_comparativoreceita.faces?mun=t
7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLater

3.5

Gravação de relatórios em diversos
formatos

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_comparativoreceita.faces?mun=t
7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLater

3.6

Existência de informações atualizadas
(tempo real)

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_comparativoreceita.faces?mun=t
7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLater

3.7

Existência de histórico das informações
(pelo menos 3 anos)

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_comparativoreceita.faces?mun=t
7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLater

3.8

Apresenta informações sobre
transferências federais, estaduais e
municipais:

3.8.1

com indicação do valor recebido

3.8.2

com indicação da origem dos recursos

3.8.3

com indicação da data do repasse

4.

DESPESA

4.1

Número e o valor de empenho, liquidação
e pagamento

4.2

Classificação orçamentária,
especificando a unidade orçamentária, a
função, a subfunção, a natureza da
despesa e a fonte dos recursos

4.3

Pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento

4.4

Procedimento licitatório, bem como a
sua dispensa ou inexigibilidade

4.5

Bem fornecido ou serviço prestado

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_convenios.faces?mun=t7jeMpM
gI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuL
ateral=S&retir
e
https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/Planilha-deConv%C3%AAnios-Setembro-2020.pdf

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_despesasempenhadas.faces?m
un=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&r
etirarMenuLat

ATENÇÃO o histórico é vinculado ao Campo
“ANO”. Para consultar dados anteriores, devese selecionar o ano desejado.
Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”,
“Categoria do Convênio” e “período inicial e
final”, após clicar em “Consultar”. Terá acesso
às informações e documentações dos
convênios, para detalhar, clicar no sinal de “+”,
na coluna “Convênio”.
O segundo link, acessa a aba “Convênios
Resumo”, arquivo em pdf também detalha os
convênios.

Ao acessar o link deve selecionar a entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”,
“Despesas” e “Data Inicial e Data Final”, após
clicar em “Consultar”. Sistema trará as
informações de todos os credores, do período
selecionado. Nesta tela constam todos os dados
pertinentes às despesas.
Para detalhar, basta clicar sob o título “Exibir
Liquidações, Exibir Pagamentos”.
Nesta mesma tela você encontrará informações
sobre: Nº Empenho, data, liquidação,
pagamento, credor, cnpj, licitação e sua
modalidade, recurso, unidade, função,
subfunção, natureza, histórico, objeto, e dados

4.6

Ferramenta de pesquisa específica (que
permita pesquisar dentro deste conjunto
de informações, possibilitando filtros
específicos)

4.7

Gravação de relatórios em diversos
formatos

4.8

Existência de informações atualizadas
(tempo real)

4.9

Existência de histórico das informações
(pelo menos 3 anos)

4.10

Apresenta informações sobre
transferências realizadas:

4.10.1

com indicação do valor concedido

4.10.2

com indicação de beneficiário

4.10.3

com indicação da data do repasse

4.11

Publicação da ordem cronológica de
pagamentos das obrigações da entidade

de valores do período. Além da totalização dos
valores ao final da página.
É possível realizar a exportação dos dados para
diversos formatos, clicando no ícone “Exportar”,
que fica localizado ao lado de “Imprimir”. Ao
clicar o sistema perguntará qual formato
desejado e fará o download do arquivo.
O registro da última atualização fica disponível,
acima dos ícones “Imprimir e Exportar”.
O histórico de anos anteriores se dará pela
pesquisa através dos campos “Data Inicial” e
“Data Final”.
https://mandirituba.pr.gov.br/wpAs informações de transferências realizadas,
content/uploads/2020/06/Transfer%C3%A constam, no arquivo em pdf, na Seção
Ancias-Realizadas-1.pdf
“Orçamento e Finanças”, quanto no campo
“Convênios”.

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_empenhospagosporordemcronol
ogica.faces?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarC
abeRoda=

Selecionar a entidade “Prefeitura Municipal de
Mandirituba”, registrar a data atual para
consulta no campo “Data da consulta”, depois
clicar em “Consultar”.
Sistema reportará as informações, por “Fonte
de Recurso”, para detalhar basta clicar sob o
nome da fonte de recurso, será disponibilizado
a lista por ordem cronológica, com nº do
empenho, data de vencimento, credor, histórico,
valor.

Nesta tela também é possível exportar os dados
em diversos formatos, clicando no ícone
“Exportar”, localizado ao lado de “Imprimir”,
você deve escolher o formato e realizar o
download.
Acima dos botões “Imprimir e Exportar”,
localiza-se o registro da última atualização.
5.

RECURSOS HUMANOS

5.1

Relação dos servidores

5.2

Indicação de cargo e/ou função
desempenhada por cada servidor

5.3

Indicação da lotação de cada servidor

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_servidoresativos.faces?mun=t7je
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM
enuLateral=S&retira
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_servidoresativos.faces?mun=t7je
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM
enuLateral=S&retira

Ao clicar no link, selecionar a entidade
Prefeitura Municipal de Mandirituba, após
selecionar mês, ano, situação. Podendo fazer a
busca pela lotação, nome do servidor ou número
da matrícula do mesmo.
Ao clicar no link, selecionar a entidade
Prefeitura Municipal de Mandirituba, após
selecionar mês, ano, situação. Podendo fazer a
busca pela lotação, nome do servidor ou número
da matrícula do mesmo. Abrirá o link, com os
servidores pesquisados. Na lateral direita do
nome, clicar no cifrão ($), irá constar
cargo/função do servidor em questão.
https://eAo clicar no link, selecionar a entidade
gov.betha.com.br/transparencia/01037Prefeitura Municipal de Mandirituba, após
072/con_servidoresativos.faces?mun=t7je selecionar mês, ano, situação. Podendo fazer a
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM busca pela lotação, nome do servidor ou número
enuLateral=S&retira
da matrícula do mesmo. Abrirá o link, com os
servidores pesquisados. Na lateral direita do
nome, clicar no cifrão ($), irá constar a lotação
do servidor em questão.

5.4

Há divulgação, atualizada há no máximo
60 dias, da remuneração individualizada e
detalhada constando nome e cargo dos
agentes públicos, incluindo servidores
efetivos, comissionados, temporários e
agentes políticos?

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_servidoresativos.faces?mun=t7je
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM
enuLateral=S&retira

Ao clicar no link, selecionar a entidade
Prefeitura Municipal de Mandirituba, ao
selecionar o mês poderá escolher o mês em
questão,
sendo
essas
informações
atualizadas até o 5º dia útil do mês
subsequente.

5.5

Tabela com o padrão remuneratório dos
cargos e funções

Ao clicar no link, irá abrir um PDF, com todas
as tabelas salariais.

5.6

Existência de informações atualizadas há
no máximo 60 dias

https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/TabelasSalariais.pdf
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_servidoresativos.faces?mun=t7je
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM
enuLateral=S&retira

5.7

Existência de histórico das informações
(pelo menos 3 anos)

5.8

Há ferramenta de pesquisa por nome de
servidor na área dedicada à folha de
pagamento?

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_servidoresativos.faces?mun=t7je
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM
enuLateral=S&retira

Ao clicar no link, selecionar a entidade
Prefeitura Municipal de Mandirituba, após
selecionar mês, ano, situação. Podendo fazer a
busca pela lotação, nome do servidor ou
número da matrícula do mesmo.

5.9

Há divulgação atualizada há no máximo
60 dias do nome dos funcionários cedidos
e recepcionados?

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_servidorescedidos.faces?mun=t
7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retira
rMenuLateral

As informações sobre nome de funcionários
cedidos e recepcionados é atualizada
mensalmente.

Ao clicar no link, selecionar a entidade
Prefeitura Municipal de Mandirituba, ao
selecionar o mês poderá escolher o mês em
questão, sendo essas informações
atualizadas até o 5º dia útil do mês
subsequente.
https://eAo clicar no link, selecionar a entidade
gov.betha.com.br/transparencia/01037Prefeitura Municipal de Mandirituba, ao
072/con_servidoresativos.faces?mun=t7je selecionar o ano poderá escolher o ano
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM desejado para buscar informações.
enuLateral=S&retira

6.

DIÁRIAS

6.1

Nome do beneficiário

6.2

Cargo do beneficiário

6.3

Número de diárias usufruídas por
afastamento

6.4

Período de afastamento

6.5

Motivo do afastamento

6.6

Local de destino

6.7

Tabela ou relação que explicite os valores
das diárias dentro do Estado, fora do
Estado e fora do país, conforme
legislação local

6.8

Há divulgação atualizada há no máximo
60 dias das despesas relativas a viagens
por nome de favorecido?

6.9

Existência de histórico das informações
(pelo menos 3 anos)

6.10

Existência de ferramenta de pesquisa que
permita a exportação de dados (ex. .xlsx,
.csv etc.)

https://mandirituba.pr.gov.br/diarias-eajudas-de-custo/

No campo, “Diárias e Ajuda de Custo”, listamos
declarações para os anos de 2017 a 2020.
Ressaltamos que não possuímos em nosso
Município, legislação que institui o “Pagamento
de Diárias”, bem como, “Gastos com Cartão
Corporativo e Verbas de Representação de
Gabinete”
Diante disto, anexamos declaração do Chefe do
Poder Executivo para comprovar o atendimento.

7.

LICITAÇÕES, DISPENSAS,
INEXIGIBILIDADES E ATAS DE
ADESÃO - SRP

7.1

Íntegra dos editais de licitação

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, no campo
“Modalidade”, e após clicar em “Consultar”,
serão listados todos os processos de licitações
da modalidade escolhida.
Nesta tela, são apresentados os dados: Nº do
processo, Ano do processo, Nº da Licitação,
Ano da Licitação, Situação, Data de abertura,
Objeto, Modalidade, Propostas da Licitação e
Vigência.
Para detalhar, clicar sob a descrição do Objeto,
sistema abrirá uma tela com todas as
informações do processo, e na seção
“Documentos”, você terá acesso aos
documentos na íntegra, até a fase atual do
certame, possibilitando seu download.

7.2

Íntegra das Dispensas

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, no campo
“Modalidade” escolher “Dispensa de Licitações”,
e após clicar em “Consultar”, serão listados
todos os processos de licitações da modalidade
escolhida.
Nesta tela, são apresentados os dados: Nº do
processo, Ano do processo, Nº da Licitação,
Ano da Licitação, Situação, Data de abertura,

Objeto, Modalidade, Propostas da Licitação e
Vigência.
Para detalhar, clicar sob a descrição do Objeto,
sistema abrirá uma tela com todas as
informações do processo, e na seção
“Documentos”, você terá acesso aos
documentos na íntegra, até a fase atual do
certame, possibilitando seu download.
7.3

Íntegra das Inexigibilidades

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

7.4

Íntegra da ata de adesão - SRP

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, no campo
“Modalidade” escolher “Inexigibilidade de
Licitação”, e após clicar em “Consultar”, serão
listados todos os processos de licitações da
modalidade escolhida.
Nesta tela, são apresentados os dados: Nº do
processo, Ano do processo, Nº da Licitação,
Ano da Licitação, Situação, Data de abertura,
Objeto, Modalidade, Propostas da Licitação e
Vigência.
Para detalhar, clicar sob a descrição do Objeto,
sistema abrirá uma tela com todas as
informações do processo, e na seção
“Documentos”, você terá acesso aos
documentos na íntegra, até a fase atual do
certame, possibilitando seu download.
Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, no campo
“Modalidade” escolher “Dispensa de Licitação”,
e após clicar em “Consultar”, serão listados

7.5

Resultado dos editais: (indica
vencedor)

7.6

Resultado dos editais: (indica valor)

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

todos os processos de licitações da modalidade
escolhida.
Nesta tela, são apresentados os dados: Nº do
processo, Ano do processo, Nº da Licitação,
Ano da Licitação, Situação, Data de abertura,
Objeto, Modalidade, Propostas da Licitação e
Vigência.
Para detalhar, clicar sob a descrição do Objeto,
sistema abrirá uma tela com todas as
informações do processo, e na seção
“Documentos”, você terá acesso aos
documentos na íntegra, até a fase atual do
certame, possibilitando seu download;
ATENÇÃO nosso sistema não apresenta a
informação “Carona/Adesão”.
Os últimos processos de adesão ocorreram em
2018, sendo eles:
Processo 153/2018 e 125/2018
Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, no campo
“Modalidade”, selecione por exemplo, “pregão
eletrônico”, no campo “Situação” selecione
“Homologada”, após clicar em “Consultar”,
serão listados todos os processos de licitações
da modalidade e situação escolhido.
Nesta tela, são apresentados os dados: Nº do
processo, Ano do processo, Nº da Licitação,
Ano da Licitação, Situação, Data de abertura,
Objeto, Modalidade, Propostas da Licitação e
Vigência.

Para consultar os vencedores, você deve ir na
coluna “Proposta da Licitação”, e clicar em
“exibir”.
Será listado, todos os fornecedores
participantes do certame. Clique no nome do
fornecedor para detalhar os itens vencidos e
valor.
A íntegra dessas informações é encontrada na
tela principal dos resultados, clicando sobre o
descritivo do Objeto, siga até a seção
“Documentos”.
7.7

Ferramenta de pesquisa específica (que
permita pesquisar dentro deste conjunto
de informações, possibilitando filtros
específicos)

7.8

Gravação de relatórios em diversos
formatos

7.9

Existência de informações atualizadas (há
no máximo 60 dias)

7.10

Existência de histórico das informações
(pelo menos 3 anos)

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

Ao acessar o sistema, você localiza diversos
campos de filtros, para facilitar a sua busca,

Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, selecionar a
“Modalidade”, após clicar em “Consultar”, serão
listados todos os processos de licitações.
Para exportar os dados, busque pelo ícone
“Exportar”, que fica localizado ao lado do
“Imprimir”, após sistema lhe perguntará qual
formato você quer, após é só realizar o
download.
Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, selecionar a
“Modalidade”, após clicar em “Consultar”, serão
listados todos os processos de licitações.

ATENÇÃO: O histórico de informações é
vinculado ao campo “Ano da Licitação”,
devendo selecionar o ano em que deseja
acessar a informação.
7.11

7.12

7.13

Os editais e anexos estão disponíveis a
todos, sem que seja necessária
identificação ou registro

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira
O texto no interior do arquivo é
https://epesquisável
gov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira
Há divulgação das propostas e dos lances https://ede todos licitantes na íntegra, inclusive
gov.betha.com.br/transparencia/01037anexos
072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

7.14

A entidade tem dado preferência para a
https://mandirituba.pr.gov.br/wputilização do Pregão eletrônico em
content/uploads/2020/06/Relat%C3%B3ri
relação ao presencial. Critério: quantidade o-Processos-Licita%C3%A7%C3%A3ode PE > PP;
Homologados.pdf

7.15

Inserção de exigência de publicação do
processo licitatório na íntegra, cf. lei
estadual 19.581/2018.

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_licitacoes.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retira

O acesso é livre, ou seja, não exige nenhum
tipo de cadastro.

A partir de setembro de 2020, os arquivos em
PDF estão sendo digitalizados no formato OCR,
ou seja, PDF pesquisável.

Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, no campo
“Modalidade”, e após clicar em “Consultar”,
serão listados todos os processos de licitações
na íntegra.
Neste relatório, registramos os processos de
licitações homologados no período de
01/01/2020 a 30/09/2020, você pode acessa-lo
no Portal da Transparência, seção “Licitações”,
“Relatório de Processos de Licitações
Homologados”.
Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Ano da Licitação”, no campo
“Modalidade”, e após clicar em “Consultar”,
serão listados todos os processos de licitações
na íntegra.

7.16

Inserção de avaliação da gravação ou
não das sessões de licitação, cf. boa
prática apresentada na lei estadual
19.447/2018.

8.

CONTRATOS E PARCERIAS

8.1

Contratos na íntegra e termos aditivos

8.2

Indicação do Fiscal do Contrato (ou do
convênio/parceria)

8.3

Existência de informações atualizadas há
no máximo 60 dias

8.4

Existência de histórico das informações
(pelo menos 3 anos)

https://www.youtube.com/channel/UC7r14
spdBVrivmSoRDimlTg?mun=t7jeMpMgI9c
%3Dj&retira=
e
https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/02/APRESENTA%
C3%87%C3%83O-COMPRASNET.pdf

As gravações audiovisuais das licitações em
modalidade presencial, estão disponíveis no
canal oficial do youtube, através do link
“Licitações Presenciais ao Vivo”
Para Pregões Eletrônicos o acompanhamento
on line ocorre na plataforma comprasnet,
conforme orientação do link “Acompanhamento
tempo real Pregões Eletrônicos”

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_contratos.faces?mun=t7jeMpMgI
9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuLat
eral=S&retir

Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade “Prefeitura de Municipal de
Mandirituba”, “Tipo do Contrato”, e inserir a
“Data Inicial e Final” para pesquisa, após clicar
em “Consultar”, serão listados todos os
contratos na íntegra.
Sistema apresenta: Nº do contrato, Natureza,
Assinatura, Tipo do contrato, Contratado,
CPF/CNPJ, Objeto do contrato e Valor final do
Contrato.
Para ter acesso ao documento, clique no
“Objeto”, e o sistema apresentará tela detalhada
com as informações. Procure pelo campo
“Documentos” e faça o download do arquivo.
Nesta tela também é listado o fiscal do contrato.
Atualização é diária e pode ser conferida na
parte superior da tela ao lado dos botões
“Imprimir e Exportar”.
O histórico das informações decorre do
preenchimento do campo “Data Inicial e Data
Final” no filtro da pesquisa.

8.5

Se existirem, convênios, termos de
fomento, de colaboração e de parceria e
contratos de gestão na íntegra, inclusive
termos aditivos e planos de trabalho.

8.6

A administração pública mantém a
relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento
e oitenta dias após o respectivo
encerramento.

9.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(RGF)
Publica o Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) dos últimos 6 meses

9.1

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_convenios.faces?mun=t7jeMpM
gI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarMenuL
ateral=S&retir

Ao acessar o sistema, você deve selecionar a
entidade
“Prefeitura
de
Municipal
de
Mandirituba”, “Categoria do Convênio”, e inserir
a “Data Inicial e Final” para pesquisa, após clicar
em “Consultar”, serão listados os convênios na
íntegra.
Para detalhar, clique no sinal de “+”, na coluna
“Convênio”, procure pelo campo “Documentos
Relacionados” e terá acesso a todos os
documentos relacionados.
O histórico, se dará pelo preenchimento dos
campos “Data Inicial e Data Final”, no filtro da
pesquisa.

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_contaspublicas.faces?mun=t7je
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM
enuLateral=S&re

Ao clicar no link, selecionar o tipo de relatório: “
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL”, logo
após selecionar o “ANO”, e o grupo: “RGF”. Ao
selecionar o “ANO”, constará o histórico das
informações (3 anos).

9.2

Existência de histórico das informações
(três anos)

9.3

Há divulgação de dados gerais para https://mandirituba.pr.gov.br/obras/
acompanhamento dos resultados de
programas, ações, projetos e obras de
órgãos e entidades?

Neste campo, você acompanha os resultados
dos projetos, ações e obras em execução. E
pode realizar o acesso através do portal da
transparência,
“Relatórios
Fiscais
e
Publicações”, campo “Acompanhamento de
Projetos, Programas, Ações e Obras”

TRANSPARÊNCIA PASSIVA
10.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO
CIDADÃO - SIC (FÍSICO)

10.1

Há possibilidade de envio de pedidos de
informação de forma física (e-SIC)

10.2

indicação da unidade/setor físico
responsável pelo SIC

10.3

indicação de endereço físico do SIC

10.4

indicação de telefone do SIC

10.5

indicação dos horários de funcionamento
do SIC

11.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO
CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)

11.1

Há possibilidade de envio de pedidos de
informação de forma eletrônica (e-SIC)

11.2

Apresenta possibilidade de
acompanhamento posterior da solicitação

https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/MODELOFORMUL%C3%81RIO-DE-PEDIDO-DEINFORMA%C3%87%C3%83O.pdf
https://mandirituba.pr.gov.br/ouvidoria-eacesso-a-informacao/

No Portal da Transparência, clicar no link
“Documentos para pedido de acesso à
informação”, logo após clicar em “Formulário
de pedido de acesso à informação”.
Ao acessar a seção “Prefeitura”, na página
localize o “Ouvidoria e Acesso a Informação”,
neste tela, terá as informações do SIC físico e
Responsável.

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_registropedidoinformacao.faces?
mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S
&re
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_consultapedidoinformacao.faces
?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=
S&retirarMenuLateral=S&retira

Através do link, poderá solicitar pedido de
acesso a informação, inserindo seus dados e
registrando o pedido em questão.

Através do link, irá solicitar o nº do protocolo, e
conseguirá acompanhar a solicitação.

11.3

A solicitação por meio do e-SIC é simples,
ou seja, sem a exigência de itens de
identificação do requerente que dificultem
ou impossibilitem o acesso à informação,
tais como: envio de documentos,
assinatura reconhecida, declaração de
responsabilidade, maioridade.
*A exigência de cadastro prévio não
configura dificuldade ou impossibilidade o
acesso à informação.

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_registropedidoinformacao.faces?
mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S
&re

Através do link, poderá ser registrado o pedido
de acesso à informação com informações
básicas de cadastro.

11.4

Instrumento normativo local que
regulamente a LAI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2
011-2014/2011/lei/l12527.htm

11.5

O ente publica relatório anual estatístico
contendo a quantidade de pedidos de
acesso recebidos, atendidos, indeferidos,
bem como informações genéricas sobre
os solicitantes.

https://mandirituba.pr.gov.br/relatoriosanuais-de-acesso-a-informacao/

Acesse através do Portal da Transparência,
seção “Legislação e Informações Gerais”, seção
“Instrumento Normativo Lai”
Ao clicar no link, irá abrir os relatórios anuais
de pedido de acesso à informação.

11.6

Existe rol das informações que tenham
sido desclassificadas nos últimos 12
(doze) meses

https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/DESCLASSIFIC
ADA.pdf

11.7

Existe rol de documentos classificados
em cada grau de sigilo, com identificação
para referência futura

O link está disponível no Portal da
Transparência, clicar em “Informações sobre
grau de sigilo de pedidos de acesso à
informação”, logo após: “Serviço de
informação ao cidadão rol de informações
desclassificadas”.
ATENÇÃO: Como não houveram pedidos de
acesso à informação identificadas com grau de
sigilo, abrirá uma declaração, de que não houve
informação desclassificada com grau de sigilo.
https://mandirituba.pr.gov.br/wpO link está disponível no Portal da
content/uploads/2020/06/CLASSIFICADA. Transparência, clicar em “Informações sobre
pdf
grau de sigilo de pedidos de acesso à
informação”, logo após: “Serviço de

informação ao cidadão rol de informações
classificadas”.
ATENÇÃO: Como não houveram pedidos de
acesso à informação identificadas com grau de
sigilo, abrirá uma declaração, de que não houve
informação classificada com grau de sigilo.
12.

ACESSIBILIDADE

12.1

Contém símbolo de acessibilidade em
destaque

https://mandirituba.pr.gov.br/portal-datransparencia/

12.2

Exibição do “caminho” de páginas
percorridas pelo usuário

https://mandirituba.pr.gov.br/portal-datransparencia/

12.3

Opção de alto contraste

12.4

Redimensionamento de texto

12.5

Mapa do site

12.6

Teclas de atalho

https://mandirituba.pr.gov.br/portal-datransparencia/
https://mandirituba.pr.gov.br/portal-datransparencia/
https://mandirituba.pr.gov.br/mapa-dosite/
https://mandirituba.pr.gov.br/portal-datransparencia/

Ao acessar a página principal, do portal da
transparência, na lateral direita você localizará o
ícone de acessibilidade.

Possibilita a localização de todas as páginas do
site.
As teclas de atalhos podem variar, dependendo
do sistema operacional e navegador de internet.
Algumas teclas disponíveis em nosso site são:
Ctrl+F para Localizar;
Ctrl+Home para Início da página
Ctrl+ End para final da página
Ctrl+ + para ampliar o Zoom
Ctrl+ - para diminuir Zoom
Vale ressaltar, que teclas de atalhos podem
interferir nos softwares de acessibilidade
utilizados por pessoas com deficiência.

12.7

Existe página contendo respostas a
questões mais frequentes (FAQ) no site?

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_perguntasfrequentes.faces?mun
=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&reti
rarMenuLateral=S&retira

Ao acessar selecione no campo entidade
“Prefeitura Municipal de Mandirituba”, e clique
em “consultar”, sistema apresentará as
questões e perguntas frequentes.

12.8

Está disponível no site ferramenta de
pesquisa de conteúdo que permita o
acesso à informação?

https://mandirituba.pr.gov.br/?s=a

A ferramenta de busca, fica localizada no canto
superior direito da página.

BOAS PRÁTICAS
13.
CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS
13.1

Participação em redes sociais (Critério:
pelo menos uma)

www.facebook.com/prefeiturademandiritu Devido ao período eleitoral, as redes sociais
ba
Oficiais do Município estão desativadas.
https://www.youtube.com/channel/UC7r14
spdBVrivmSoRDimlTg?mun=t7jeMpMgI9c
%3Dj&retira=

13.2

Existe Ouvidoria com possibilidade de
interação via internet

13.3

Divulga Carta de Serviços ao Usuário

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/P
R/MANDIRITUBA/Manifestacao/Registrar
Manifestacao/
https://mandirituba.pr.gov.br/cartas-deservicos/

13.4

Está disponível a escala dos profissionais
da saúde, por unidade
https://mandirituba.pr.gov.br/saude/escala
s-de-profissionais/escala-ubs/

O link está na página principal da prefeitura,
clicando no link “OUVIDORIA” irá redirecionar
para a plataforma da Ouvidoria Municipal.
O link está disponível na página principal da
prefeitura, Clicando no link : “ CARTA DE
SERVIÇOS”, logo após escolher a secretaria
responsável pelo serviço, e abrirá os serviços
disponíveis pela mesma.
O link está disponível no Portal da transparência
clicando no link Saúde e em seguida Escala dos
profissionais, logo após Escala Profissionais
UBS.

13.5

Constam o nome, cargo e horário de
atendimento dos profissionais da saúde

https://mandirituba.pr.gov.br/saude/escala
s-de-profissionais/

O link está disponível no Portal da
transparência clicando no link Saúde e em
seguida Escala dos profissionais.

13.6

Há divulgação sobre quem compõe o https://mandirituba.pr.gov.br/wpO link está disponível no Portal da transparência
Conselho Municipal de Saúde, onde e content/uploads/2020/06/COMPOSI%C3
clicando no link Saúde e em seguida Conselho
quando são realizadas suas reuniões, bem %87%C3%83O-DO-CONSELHOMunicipal de Saúde.
como são disponibilizadas suas atas
MUNICIPAL-DE-SA%C3%9ADE-atual.pdf

13.7

Está disponível o cardápio da alimentação https://mandirituba.pr.gov.br/wpescolar e pré-escolar (CMEI) pré- content/uploads/2020/06/CARD%C3%81
estabelecido para o mês vigente
PIO-CMEI-MAR%C3%87O-2020.pdf

O link está disponível no Portal da transparência
clicando no link Educação e em seguida
Cardápio de Alimentação CMEIS.

13.8

Está disponível o número de vagas https://mandirituba.pr.gov.br/vagas-eexistentes e ocupadas em cada unidade demanda-da-educacao/
escolar, bem como a lista de espera
ordenada

O link está disponível no Portal da transparência
clicando no link Educação e em seguida Vagas
e demandas da educação.

13.9

Há divulgação sobre quem compõe o https://mandirituba.pr.gov.br/wpConselho Municipal de Educação, onde e content/uploads/2020/06/CONSELHOquando são realizadas suas reuniões, bem MUNICIPAL-DEcomo são disponibilizadas suas atas
EDUCA%C3%87%C3%83O-2020.pdf

O link está disponível no Portal da transparência
clicando no link Educação e em seguida
Conselho Municipal da Educação.

14.

INSTRUMENTOS DA GESTÃO FISCAL
E DO PLANEJAMENTO
Existência de PPA (Lei do Plano
Plurianual)

14.1

14.2

Existência do Anexo do PPA

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_relatorios_opcionais_link1.faces
?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=
S&retirarMen
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_relatorios_opcionais_link1.faces

Ao clicar no link, selecionar a Prefeitura
Municipal de Mandirituba, o tipo de relatório:
PPA/ LDO/ LOA, e o Ano desejado.

Ao clicar no link, selecionar a Prefeitura
Municipal de Mandirituba, o tipo de relatório:
PPA/ LDO/ LOA, e o Ano desejado.

?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=
S&retirarMen
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_relatorios_opcionais_link1.faces
?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=
S&retirarMen
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_relatorios_opcionais_link1.faces
?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=
S&retirarMen
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_relatorios_opcionais_link1.faces
?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=
S&retirarMen
https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_relatorios_opcionais_link1.faces
?mun=t7jeMpMgI9c=j&retirarCabeRoda=
S&retirarMen

No lado direito, tem a opção de baixar ou
visualizar o anexo.
Ao clicar no link, selecionar a Prefeitura
Municipal de Mandirituba, o tipo de relatório:
PPA/ LDO/ LOA, e o Ano desejado.

https://mandirituba.pr.gov.br/prestacaode-contas-municipal/

Após clicar no link, clicar em “prestação de
contas”, e em seguida selecionar o Município
de “Mandirituba” .

14.3

Existência de LDO (Lei do Diretrizes
Orçamentárias)

14.4

Existência do Anexo da LDO

14.5

Existência de LOA (Lei Orçamentária)

14.6

Existência do Anexo da LOA

14.7

Parecer prévio do TCE

15.

RELATÓRIOS REFERENTES À
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL
A prestação de contas (Relatório
https://mandirituba.pr.gov.br/prestacaoCircunstanciado) do ano anterior
de-contas-municipal/
Existência de histórico das informações
(três anos)

15.1
15.2

Ao clicar no link, selecionar a Prefeitura
Municipal de Mandirituba, o tipo de relatório:
PPA/ LDO/ LOA, e o Ano desejado.
No lado direito, tem a opção de baixar ou
visualizar o anexo.
Ao clicar no link, selecionar a Prefeitura
Municipal de Mandirituba, o tipo de relatório:
PPA/ LDO/ LOA, e o Ano desejado.

Ao clicar no link, selecionar a Prefeitura
Municipal de Mandirituba, o tipo de relatório:
PPA/ LDO/ LOA, e o Ano desejado.
No lado direito, tem a opção de baixar ou
visualizar o anexo.

Após clicar no link, clicar em “prestação de
contas”, e em seguida selecionar o Município
de “Mandirituba”
Neste campo, será possível localizar as
prestações de contas a partir de 2007.

15.3

Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) dos últimos 6
meses

15.4

Existência de histórico das informações
(três anos)

16.
16.1

BOAS PRÁTICAS
Divulga informações sobre Renúncias
Fiscais

16.2

Divulga o Plano Municipal de Saúde

https://egov.betha.com.br/transparencia/01037072/con_contaspublicas.faces?mun=t7je
MpMgI9c=j&retirarCabeRoda=S&retirarM
enuLateral=S&re

Ao clicar no link, selecionar o tipo de relatório: “
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL”, logo
após selecionar o “ANO”, e o grupo: “RREO”.
Selecionar no campo “Tipo de Período” a opção
“Todos”, para listar todos os relatórios do ano, no
campo “Poder”, escolher “Executivo”, após clicar
em “Consultar”.
Para acessar o relatório, clicar em “Anexos”.
ATENÇÃO: O histórico de anos anteriores se
dará, no filtro “Ano”, em que deve-se selecionar
o desejado.

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/mandi
rituba/lei-ordinaria/1994/3/25/lei-ordinarian-25-1994-institui-o-codigo-tributario-domunicipio-de-mandirituba?q=25

Neste link, é localizado os incentivos, Isenções
e Imunidades. Acesse através do portal da
transparência, seção “Relatórios Fiscais e
Publicações”, link “Incentivos fiscais, Isenções e
Imunidades”
O link do Plano Municipal de Saúde, está
disponível no Portal da Transparência, clicando
no link Saúde e logo após clicar em Plano
Municipal de Saúde.

https://mandirituba.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/06/04-PlanoMunicipal-de-sa%C3%BAdeatualizado.pdf

16.3

Divulga o Plano Municipal de Educação

16.4

Divulga o Relatório de gestão
municipal/estadual de saúde

https://mandirituba.pr.gov.br/wpO link do Plano Municipal de Educação, está
content/uploads/2019/06/Plano-Municipal- disponível no Portal da Transparência, clicando
de-Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
no link Educação, e logo após clicar em Plano
Municipal de Educação.
https://mandirituba.pr.gov.br/wpAo acessar o link, você terá acesso ao relatório
content/uploads/2020/06/00de gestão, geralmente vinculado ao ano
Relat%C3%B3rioanterior.
presta%C3%A7%C3%A3o-de-contasOutra forma de acesso é: Acessar o portal da
2019-SAUDE.pdf
transparência, Campo Fundos Municipais,
Clicar em Saúde, e procurar pelo relatório de
gestão.

