
Funcionalidades do sistema:

Possibilita a verificação das informações até chegar ao empenho que originou a 
despesa orçamentária. 

Possibilita  a  verificação  das  informações até  chegar  aos  credores  com  seus 
respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária.

Possui histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta.

Possui um resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. 
Informação que pode ser parametrizada, ficando a critério do administrador do 
sistema informar o conteúdo que achar necessário.

Mostra a movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, 
data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, 
pago e anulado relacionado ao empenho.

Mostra a movimentação diária das despesas,  com possibilidade de impressão 
dos empenhos orçamentários, extra-orçamentários e de restos a pagar.

Mostra a movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os 
registros por período, unidade gestora,  credor,  documento do credor (CPF/CNJ), 
número do  empenho e  tipo do  empenho  (orçamentário,  extra-orçamentário  ou 
restos a pagar).

Possui dados cadastrais do empenho.

Possui dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, 
liquidado, pago e anulado. 

Possui filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora.



Mostra a movimentação das  Despesas e  Receitas de  uma 
determinada unidade gestora ou de todas de forma consolidada.
Mostra  a  movimentação  das  Despesas  por  Classificação  Institucional, 

contendo  valores  individuais  e  totais  por  Órgão,  Unidade,  3º  Nível,  Categoria 
Econômica e Credores.

Mostra  a  Movimentação  das  Despesas  por  Função  de  Governo,  contendo 
valores  individuais  e  totais  por  Função,  Sub-função,  Programa  de  Governo, 
Categoria Econômica e Credores.

Mostra a Movimentação das Despesas por Programa de Governo,  contendo 
valores individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Categoria 
Econômica e Credores.

Mostra a Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores 
individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação 
de Governo, Categoria Econômica e Credores.

Mostra  a  Movimentação  das  Despesas  por  Categoria  Econômica,  contendo 
valores  individuais  e  totais  por  Categoria  Econômica,  Grupo  de  Despesa, 
Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores.

Mostra a Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores 
individuais  e  totais  por  Fonte  de  Recursos,  Detalhamento  da  Fonte,  Categoria 
Econômica e Credores.

Mostra  a  Movimentação das Despesas por  Esfera  Administrativa,  contendo 
valores individuais e totais por Esfera, Categoria Econômica e Credores.

Mostra a Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, 
contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica,  Origem, Espécie, 
Rubrica, Alínea, Sub-alínea e Detalhamento.

Mostra a Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, 
contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica,  Origem, Espécie, 
Rubrica, Alínea, Sub-alínea e Detalhamento.



Mostra  a  Movimentação  de  Arrecadação  das  Receitas 
contendo os  valores  de  Previsão  Inicial,  Previsão  das  Deduções,  Previsão 
Atualizada  Líquida,  Arrecadação  Bruta,  Deduções  da  Receita  e  Arrecadação 
Líquida.

Mostra a Movimentação das  Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, 
Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor 
Pago.

Mostra  a  Movimentação  diária  de  arrecadação  das  receitas,  contendo  os 
valores totais de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado.

Mostra  a  Movimentação  diária  das  despesas,  contendo  os  valores  totais 
efetuados no dia, no mês e no período selecionado.

Mostra a Data da última atualização dos dados efetuada.

Apresenta os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes, e 
demais alterações. Permitindo a seleção por finalidade, fornecedor, valor e período.

Apresenta  os  Processos  Licitatórios e  afastados  de  licitação,  permitindo 
selecioná-los pela modalidade, finalidade, objeto e expedição.

Apresenta  os  fornecedores e  seus  respectivos  fornecimentos  a  entidade 
administrativa, identificando seus contratos e itens fornecidos

Apresenta os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, 
permitindo selecioná-los produtos e períodos.

Mostra a Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a 
lei.

Mostra  os  Servidores  ,   em  níveis  de  visão  por  Entidade,  Período,  Secretaria, 
Departamento, Sessão, Setor, Cargo e Servidor.


