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Link de acesso

Como foi feito

l O Transparência Furb entrou no ar em 28 de junho de 2012, mas os dados 
funcionais foram publicados em 31 de outubro 

l www.furb.br/transparencia

l Desde o começo do ano, o sistema era usado pelos gestores. Usando softwares 
livres e sem gerar custos adicionais, os analistas de sistemas Mauro Schramm e 
Bárbara Salvador tornaram os dados públicos 

A divulgação  
dos salários

l São quatro cliques até chegar ao salário do servidor. Ao entrar no Portal 
Transparência, clique em Dados Funcionais e Remuneração dos Servidores. 
Quando abrir a tabela, procure pela função ou pelo nome do servidor. Clique 
no nome do colaborador e os valores aparecerão em uma segunda caixa. Os 
comissionados aparecem entre os concursados, com distinção no vínculo 

l Desde sexta-feira passada, estão discriminadas as vantagens como décimo 
terceiro e férias. Na mesma janela, dá para ver se o servidor recebe gratificação 
ou não

l As atualizações ocorrem todo dia 5. Dá para ver os salários desde janeiro de 
2012 

l Não é possível gerar relatórios. É preciso copiar os dados dos servidores um a 
um para criar uma planilha 

O que mais  
está disponível

l No link Planejamento, é possível ver despesas previstas e executadas pela Furb. 
Há valores gastos e previstos com material de consumo, serviços de pessoa física 
e pessoa jurídica, passagens e locomoção, pessoal e encargos. Os números estão 
atualizados até março de 2012

l Na janela Controladoria há relatórios de execução orçamentária de 2006 até 
2011, com a análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração da Execução 
Orçamentária

Quando entrou no ar

l O Portal Transparência entrou no ar em março de 2010, mas só em julho de 
2011 a remuneração dos servidores foi incluída

l www.blumenau.sc.gov.br/transparencia

l Quatro profissionais de Tecnologia da Informação vinculados à Secretaria de 
Orçamento e Gestão criaram o sistema, usando softwares pagos, mas que já 
eram usados pela prefeitura

l A lista de servidores e tabelas salarias estão em áreas diferentes. Primeiro, 
clique em Quadro Funcional, depois selecione a letra inicial do nome que procura. 
Anote o cargo e local de trabalho. Em seguida, clique em Tabelas Salariais, no 
cabeçalho da página. Acesse o quadro referente ao órgão em que o profissional 
está lotado. Se o servidor for comissionado, há um link específico para consultar a 
remuneração. O salário base, sem influência de triênio e demais benefícios, está 
na primeira coluna de Padrões de Vencimentos 

l Não é possível ver quanto o funcionário ganha mês a mês porque os valores 
apresentados são referentes ao salário base da categoria, sem benefícios

l As atualizações de contratações e demissões são diárias

l Não gera relatórios. É preciso copiar os dados dos servidores um a um para criar 
uma planilha

l Despesas de todos os órgãos da prefeitura. É preciso saber o tipo de recurso, 
o órgão, a destinação e a unidade para a consulta. O mesmo ocorre com 
transferências financeiras da administração 

l Dá para checar as licitações e contratos, mas antes é necessário preencher 
modalidade, data, processo, situação e caráter do documento

l Lista detalhada de produtos adquiridos pelo município desde 2009
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