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FONTES DE INFORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL 
 

Portal da Transparência 
Federal 

 
 
 

- despesas, receitas, convênios e demais transferências do Governo Federal; 

- sanções: empresas e pessoas físicas impedidas de licitar/contratar (CEIS); empresas punidas (CNEP); 
Entidades impedidas de firmar convênios (CEPIM); servidores expulsos (CEAF); 

- imóveis funcionais de propriedade da União; 

- Bolsa Família, como nome dos beneficiários; 

- Diárias pagas aos servidores; 

- despesas com Cartão de Pagamentos do Governo; 

- cargo e remuneração de servidores; 

Acesso público: www.transparência.gov.br 

Transparência 

 

Portais de transparência de dados: 

- http://transparencia.gov.br/rede: informações diversas (Bolsa Atleta, FNDE, BNDES, PAC, Saúde, etc); 

- http://www.transparencia.rs.gov.br: informações do Governo do Estado do RS; 

Dados Abertos 

 

Sites de disponibilização de dados em formato aberto, que podem ser baixados e utilizados em diversos 
aplicativos. 

- www.dados.gov.br: dados federais; 

- www.dados.rs.gov.br: dados do Estado do RS; 

- www.dados.tce.rs.gov.br: dados dos entes gaúchos (Estado/municípios), disponibilizados pelo TCE-RS 

- www.datapoa.com.br: dados de Porto Alegre; 

- www.dados.fee.tche.br: dados coletados pela Fundação de Economia e Estatística (por temas, municípios, 
etc); 

- www.i3gov.planejamento.gov.br/dadosgov: indicadores do Balanço do Governo 2003-2010, por funções; 

Relatórios de Gestão 

 

- as entidades federais (Ministérios, Universidades, Conselhos de Fiscalização profissional, empresas 
públicas, etc) elaboram anualmente seus Relatórios de Gestão (RG), com informações sobre a estrutura, 
receitas, despesas, pessoal, etc; 
- no Portal do TCU, pode-se consultar os RGs desde o ano de 2008: 
a) a partir de 2014: https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestao.xhtml; 
b) entre 2008 e 2013: https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml  

Relatórios/CGU 

 

- relatórios de trabalhos realizados pela Controladoria-Geral da União, em municípios, órgãos públicos, 
entidades privadas, etc: 
 
Acesso público: http://sistemas.cgu.gov.br/relats/relatorios.php 

SICONV 
 

 

Informações e documentação de Transferências Voluntárias (convênios, contratos de repasse, termos de 
fomento e colaboração) de recursos federais para Estados, Prefeituras, Organizações da Sociedade Civil e 
outras entidades. 

 
Acesso pela página portal.convenios.gov.br 

Tesouro Nacional 

 

- consultas de diversos tipos de repasses do Governo Federal (transferências constitucionais e legais, 
transferências discricionárias, Fundeb, FPM/FPE, etc); 
 
Acesso público: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais 

TCE-RS 

 

- Empenhos, Liquidações e Pagamentos realizados pelos órgãos municipais; 
- Receitas, Obras, Gestão Fiscal, Regime Próprio de Previdência, despesas nas áreas de Educação e 
Saúde; 
- Dados Abertos/TCE-RS: permite o download dos dados; 
 
Acesso público: www.tce.rs.gov.br, Consultas/Contas municipais/despesa 
Dados Abertos (público): http://dados.tce.rs.gov.br/ 
 

Cursos do TCU 

 

- rotineiramente, o TCU, por meio do seu Instituto Serzedello Corrêa, oferta cursos e demais eventos em 
diversas áreas (controle social, convênios, sistemas, etc) 
- os eventos são gratuitos e na maioria das vezes no formato à distância (EaD), com certificado; 
Maiores informações: www.tcu.gov.br /Educação Corporativa 

  
 

Existindo sugestões de melhoria ou correções a este documento, favor enviar para secex-rs@tcu.gov.br 
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FONTES DE INFORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL 
 

SIURB/Caixa 
(Acompanhamento 
de Obras) 

 

- informações gerais sobre obras; 
 
Acesso público: www.caixa.gov.br, Poder público/Programas da União/ Acompanhamento de recursos para 
obras 

SIACOR/MTur 

 

- informações de Contratos de Repasse (transferência voluntária de recursos )do Ministério do Turismo;  
 
Acesso público: http://repasse.turismo.gov.br 

SISMOC/Funasa 

 

- convênios da Fundação Nacional de Saúde: 

 

Acesso público: http://sis2.funasa.gov.br/sigob/transparenciapublica/ 

SIGEF/FNDE 

 

- liberações de recursos para programas de educação; 
 
Acesso público: https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes  
http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc 

Painel de 
Controle/MEC

 

- acesso a diversas informações e indicadores do MEC, tais como escolas, Universidades (IFES), ações, etc; 

Acesso: http://painel.mec.gov.br/  

SalicNet/MinC 

 

- informações sobre projetos da Lei Rouanet e outros programas de incentivos (projetos, incentivadores, 
proponentes, etc); 
 
Acesso público: http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet 

FNS/Saúde 

 

- possibilidade de consulta a recursos da saúde transferidos a Estados e municípios, de forma direta ou por 
convênios; 
Acesso público: www.fns.saude.gov.br  

Portal Saúde com 
Transparência 

 

- informações sobre repasses de recursos, Relatório Anual de Gestão e Planos de saúde de Estados e 
municípios; 

Acesso público: http://aplicacao.saude.gov.br/portaltransparencia/index.jsf 

Sage/MS 

 

- Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde: indicadores da saúde (mortalidade, violência, 
vigilância ambiental, etc), infomrações sobre distribuição de recursos, lista de estabelecimentos, etc; 

Acesso público: http://189.28.128.178/sage/ 

DenaSUS 
 

 

- relatórios das auditorias do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA/Denasus 

Acesso público: http://sna.saude.gov.br/con_auditoria.cfm 

 

CNES/Datasus 

 

- Cadastro nacional de todos os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados; 

- Dados dos profissionais de saúde, equipamentos, etc; 

Acesso público: http://cnes.datasus.gov.br/  

SARGSUS 

 

- Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SUS): acesso aos Relatórios Anuais de Gestão, da área da 
saúde, estaduais e municipais; 

Acesso público: http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus/login!carregarPagina.action 

 

Censec/Notarial 

 

- testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e 
inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil; 

Acesso público: http://www.censec.org.br/ 

 

 
 

Existindo sugestões de melhoria ou correções a este documento, favor enviar para secex-rs@tcu.gov.br 


