
Governo transparente 
Lista de APIs REST do portal da transparência 
Os resultado são retornados no formato JSON 
 
Observações importantes. 
Nas URLs mostradas, alguns nomes estão precedidos do caractere  ‘:’ como no exemplo abaixo. 
 governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/remessas/:codigo 
Isso é para indicar que o nome é uma variável que deve ser substituída por um valor e que o caractere 
‘:’ deve ser excluído da URL final. No caso da URL de exemplo anterior, :versao deve ser substituído 
pelo valor da variável. 
 
O valor das variáveis :versao e :codigo são mostradas na página do portal onde esse documento foi 
baixado. 
 
Na listagem das variáveis de cada URL, é informado entre parênteses se ela é obrigatória. Se não tiver 
a indicação é porque ela não é obrigatória. 
 
Sobre os parâmetros :page e :pagesize. Algumas consultas retornam uma grande quantidade de dados. 
Os parâmetros page e pagesize são usados para paginar o resultado da consulta. Por exemplo, se você 
quer retornar no máximo 100 registro por vez, você deve setar para 100 o pagesize. O parâmetro page 
indica qual é a página. Se por acaso o valor total de registros for 1000 e você quer retornar os 100 
primeiros registros, então o valor de page será 1 e o valor de pagesize será 100. 
 
 
1 - Dados da última remessa 
URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/remessas/:codigo 
Descrição: retorna dados da última remessa 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo: 
● dataConsulta - data da consulta (tipo cadeia de caracteres) 
● dataUltimaRemessa - data da última remessa (tipo cadeia de caracteres) 
● dataPrimeiroMovimento - data do primeiro movimento (tipo cadeia de caracteres) 
● dataUltimoMovimento - data do último movimento (tipo cadeia de caracteres) 
 
2 - Exercícios da entidade 
URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/exercicios/:codigo 
Descrição: retorna a lista de exercícios da entidade 



Parâmetros.: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
 
Resultado:  
● id - identificador do exercício (tipo number). 
● nome - ano do exercício (tipo cadeia de caracteres) 
 
3 - Órgãos da entidade no exercício 
URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/:codigo/orgaosdoexercicio/:idexercicio 
Descrição: retorna órgãos da entidade no exercício. 
Parâmetros. Json onde o atributo são descritos abaixo: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● idexercicio - identificador interno do exercício (ver API 2) (Obrigatório) 
 
Resultado:  
● id - identificador interno do órgão (tipo number) 
● nome - nome do órgão (tipo cadeia de caracteres) 
 
 
 
4 - Elementos de despesa da entidade no exercicio 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/:codigo/elementosdegastosdoexercicio/:idexercicio 
Descrição: retorna os elementos de despesa da entidade no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● idexercicio - identificador interno do exercício (ver API 2)  (Obrigatório) 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● id - identificador interno do elemento de gasto (tipo number) 
● nome - nome do elemento de gasto (tipo cadeia de caracteres) 
 
5 - Pesquisa de pessoas físicas e jurídicas 
URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/:codigo/pessoas/:nome 
Descrição: retorna as pessoas físicas e jurídicas da entidade 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● nome - nome da pessoa (Obrigatório). Vai ser retornado todas as pessoas que contêm no nome o 
conteúdo desse parâmetro. 



 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● id - identificador interno da pessoa (tipo number) 
● nome - nome da pessoa concatenado com seu CPF ou CNPJ (tipo cadeia de caracteres) 
 
6 - Pagamentos de despesas orçamentárias 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentos/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesiz
e&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&orgao=:orgao&elem=:elem&credor=:credor&covid=:covid 
Exemplo: Descrição: retorna a lista pagamentos de despesa orçamentária da entidade no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● orgao - identificador do órgão (ver API 3) 
● elem - identificador do elemento de despesa (ver API 4) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
●  dataMovimento - data do movimento (tipo cadeia de caracteres). 
●  numeroDocumento - número do empenho (tipo cadeia de caracteres). 
● numeroEmpenho - número do empenho (tipo cadeia de caracteres). 
● credor - nome do fornecedor (tipo cadeia de caracteres). 
● cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF) (tipo cadeia de caracteres). 
● naturezaDaDespesa - natureza da despesa (tipo cadeia de caracteres). 
● modalidadeLicitacao - modalidade da licitação (tipo cadeia de caracteres). 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado (tipo cadeia de caracteres). 
● valor - valor do movimento (tipo cadeia de caracteres). 
● idEmpenho - identificador interno do empenho (tipo number) 

 
7 - Pagamentos de despesas orçamentárias: número de pagamentos 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentos/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inicio&fi
m=:fim&orgao=:orgao&elem=:elem&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna a lista pagamentos de despesa orçamentária da entidade no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 



● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● orgao - identificador do órgão (ver API 3) 
● elem - identificador do elemento de despesa (ver API 4) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
●  totalDeRegistros - número de registros encontrados (tipo number) 

 
 
 
8 - Empenhos 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/empenhos/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize&
exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna dados dos empenhos 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
●  dataMovimento - data do movimento (tipo cadeia de caracteres). 
●  numeroDocumento - número do empenho (tipo cadeia de caracteres). 
● numeroEmpenho - número do empenho (tipo cadeia de caracteres). 
● credor - nome do fornecedor (tipo cadeia de caracteres). 
● cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF) (tipo cadeia de caracteres). 
● naturezaDaDespesa - natureza da despesa (tipo cadeia de caracteres). 
● modalidadeLicitacao - modalidade da licitação (tipo cadeia de caracteres). 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado (tipo cadeia de caracteres). 
● valor - valor do movimento (tipo cadeia de caracteres). 
● idEmpenho - identificador interno do empenho (tipo number). 

 
9 - Empenhos: número de empenhos 



URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/empenhos/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inicio&fim
=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna dados dos empenhos 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
●  totalDeRegistros - número de registros encontrados (tipo number) 
 
 
10 - Detalhes do empenho 
URL: governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/empenho/detalhe/:codigo/:exercicio/:idempenho 
Descrição: retorna detalhes do empenho 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exercicio - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● idempenho - identificador interno do empenho (Obrigatório) 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● data - data do empenho (tipo cadeia de caracteres). 
● tipo - tipo do empenho (tipo cadeia de caracteres). 
● numero - número do empenho (tipo cadeia de caracteres). 
● unidadeOrcamentaria - unidade orçamentária (tipo cadeia de caracteres). 
● funcao - função (tipo cadeia de caracteres). 
● subFuncao - subfunção (tipo cadeia de caracteres). 
● programa - programa (tipo cadeia de caracteres). 
● atividade - atividade (tipo cadeia de caracteres). 
● classificacaoEconomica - classificação econômica (tipo cadeia de caracteres). 
● fonteDeRecurso - fonte de recurso (tipo cadeia de caracteres). 
● historico - histórico (tipo cadeia de caracteres). 
● credor - nome do credor (tipo cadeia de caracteres). 
● cnpjcpf - CNPJ ou CPF do credor (tipo cadeia de caracteres). 
● naturezaDaDespesa - natureza da despesa(tipo cadeia de caracteres) 
● modalidade - modalidade(tipo cadeia de caracteres) 



● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado. 
● exercicio - identificador interno do exercício (tipo cadeia de caracteres). 
● idEmpenho - identificador interno do empenho (tipo number). 

 
 
11 - Liquidação de despesas orçamentárias 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/liquidacoesdesporc/:codigo?page=:page&pagesize=:p
agesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&orgao=:orgao&elem=:elem&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das liquidações de despesas orçamentárias 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● orgao - identificador interno do órgão (ver API 3) 
● elem - identificador interno do elemento de despesa (ver API 4) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
●  dataMovimento - data do movimento. 
● idEmpenho - identificador interno do empenho 
● numeroEmpenho - número do empenho. 
● credor - nome do fornecedor. 
● cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF). 
● naturezaDaDespesa - natureza da despesa. 
● modalidadeLicitacao - modalidade da licitação. 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado. 
● valor - valor do movimento. 
● exercicio - identificador interno do exercicio (ver API 2) 
● tipoNF - tipo da nota fiscal (novo) 
● numeroNF - número da nota fiscal (novo) 
● serieNF - série da nota fiscal (novo) 
● emissaoNF - data de emissão da nota fiscal (novo) 
● idLiquidacao - identificador interno da liquidação 
● numeroLiquidacao - número da liquidação 

 
12 - Liquidação de despesas orçamentárias: número de liquidações 



URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/liquidacoesdesporc/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:i
nicio&fim=:fim&credor=:credor&orgao=:orgao&elem=:elem&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das liquidações de despesas orçamentárias 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● orgao - identificador interno do órgão (ver API 3) 
● elem - identificador interno do elemento de despesa (ver API 4) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
●  totalDeRegistros - número de registros encontrados 
 
 
13 - Liquidação de restos a pagar 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/liquidacoesrestpag/:codigo?page=:page&pagesize=:p
agesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das liquidações de restos a pagar 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
●  dataMovimento - data do movimento. 
● idEmpenho - identificador interno do empenho 
● numeroEmpenho - número do empenho. 
● credor - nome do fornecedor. 



● cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF). 
● naturezaDaDespesa - natureza da despesa. 
● modalidadeLicitacao - modalidade da licitação. 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado. 
● valor - valor do movimento. 
● exercicio - identificador interno do exercicio (ver API 2) 
● tipoNF - tipo da nota fiscal (novo) 
● numeroNF - número da nota fiscal (novo) 
● serieNF - série da nota fiscal (novo) 
● emissaoNF - data de emissão da nota fiscal (novo) 
● idLiquidacao - identificador interno da liquidação (novo) 
● numeroLiquidacao - número da liquidação (novo) 

 
 

14 - Liquidação de restos a pagar: número de liquidações 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/liquidacoesrestpag/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:i
nicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das liquidações de restos a pagar 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 
 
 
15 - Pagamentos de restos a pagar 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentosrestpag/:codigo?page=:page&pagesize=:p
agesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna a lista lista de restos a pagar da entidade no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 



● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
●  dataMovimento - data do movimento. 
● idEmpenho - identificador interno do empenho 
● numeroEmpenho - número do empenho. 
● credor - nome do fornecedor. 
● cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF). 
● naturezaDaDespesa - natureza da despesa. 
● modalidadeLicitacao - modalidade da licitação. 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado. 
● valor - valor do movimento. 
● exercicio - identificador interno do exercicio (ver API 2) 

 
16 - Pagamentos de restos a pagar: número de pagamentos 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentosrestpag/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:
inicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna a lista lista de restos a pagar da entidade no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 
 
 
17 - Pagamentos de despesas extra-orçamentárias 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentosextorc/:codigo?page=:page&pagesize=:pa
gesize&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna dados dos pagamentos de despesas extra-orçamentária no exercício 



Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● dataMovimento - data do movimento. 
● subconta - código da subconta 
● nomesubconta - nome da subconta. 
● credor - nome do fornecedor. 
● cnpjcpf - documento do credor (CNPJ ou CPF). 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado. 
● valor - valor do movimento. 
● idEmpenho - identificador interno do empenho 
 
18 - Pagamentos de despesas extra-orçamentárias: número de pagamentos 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/pagamentosextorc/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:i
nicio&fim=:fim&credor=:credor&covid=:covid 
Descrição: retorna dados dos pagamentos de despesas extra-orçamentária no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● credor - identificador interno do credor (ver API 5) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 
 
 
 
 



19 - Contratos 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/contratos/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize&e
xer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&covid=:covid 
Descrição: retorna a lista de contratos da entidade no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● data - data do contrato 
● numContr - número do contrato. 
● descTipoContr - descrição do tipo. 
● dataInicVigen - inicio da vigência. 
● dataFinaVegen - fim da vigência. 
● valor - valor do contrato. 

 
 

20 - Contratos: número de contratos 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/contratos/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inicio&fim
=:fim&covid=:covid 
Descrição: retorna a lista de contratos da entidade no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 

 



 
21 - Receitas orçamentárias arrecadadas 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/receitasorc/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize
&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● dataMovimento - data da movimentação financeira 
● numeroDocumento - número do documento. 
● codigo - código da classificação econômica. 
● contribuinte - nome do contribuinte. 
● cnpjcpf - CNPJ ou CPF do contribuinte. 
● valor - valor do movimento. 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado. 
● especificacao: nome da classificação econômica. 

 
 

22 - Receitas orçamentárias arrecadadas: número de receitas 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/receitasorc/:codigo?exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim
&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 



Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 
 
 
23 - Receitas extra-orçamentárias arrecadadas 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/receitasextorc/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesi
ze&exer=:exer&inicio=:inicio&fim=:fim&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● dataMovimento - data da movimentação financeira 
● codSubConta - código da subconta. 
● nomeSubConta - nome da subconta. 
● contribuinte - nome do contribuinte. 
● cnpjcpf - CNPJ ou CPF do contribuinte. 
● valor - valor do movimento. 
● registro - informa se o movimento foi realizado ou anulado. 

 
 
24 - Receitas extra-orçamentárias arrecadadas: número de receitas 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/receitasextorc/:codigo/count?exer=:exer&inicio=:inicio
&fim=:fim&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● inicio - data de início no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● fim - data final no formato dd/mm/aaaa (Obrigatório) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 



 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 
 
 
25 - Listagem de receitas orçamentárias previstas e arrecadadas 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/receitasprevarrec/:codigo?exer=:exer&mes=:mes&covi
d=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas orçamentárias previstas e arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● exer - identificador do exercício (veja a API 2 ) (Obrigatório) 
● mes - número do mês (Obrigatório) 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 
 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● codigo - código da classificação econômica de receita. 
● especificacao - nome da classificação econômica de receita. 
● previsao - previsão de receita. 
● arrecadado - valor arrecadado. 
26 - Licitações: número de licitações 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/licitacoes/count/:codigo?inicio=:inicio&fim=:fim&inicioat
=:inicioat&fimat=:fimat&processo=:processo&objeto=:objeto&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● inicio - data de início referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa 
● fim - data final referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa 
● inicioat - data de inicio referente a data de autuação  no formato dd/mm/aaaa 
● fimat - data final referente a data de autuação no formato dd/mm/aaaa 
● processo - número do processo 
● objeto - objeto da licitação 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 

 



 
Resultado. Json onde o atributo são descritos abaixo:  

● totalDeRegistros - número de registros encontrados 
 
27 - Licitações 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/licitacoes/:codigo?inicio=:inicio&fim=:fim&inicioat=:inici
oat&fimat=:fimat&processo=:processo&objeto=:objeto&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● inicio - data de início referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa 
● fim - data final referente a data de abertura no formato dd/mm/aaaa 
● inicioat - data de inicio referente a data de autuação  no formato dd/mm/aaaa 
● fimat = data final referente a data de autuação no formato dd/mm/aaaa 
● processo - número do processo 
● objeto - objeto da licitação 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
 
Resultado. Json onde os atributos são descritos abaixo:  
● numprocecompra - número do processo 
● modalidade - modalidade 
● datainicio -  data de início da licitação (formato numérico) 
● datainicioDesc  - data de início da licitação (formato texto) 
● tipocontratacao - tipo de contrataçao 
● tipoapuracao - tipo de apuração 
● classifica - classificação 
● tipolance - tipo de lance 
● dataedital - data do edital (formato numérico) 
● dataeditalDesc - data do edital (formato texto) 
● datalicita - data da licitação (formato numérico) 
● datalicitaDesc - data da licitação (formato texto) 
● horaabertura - hora da abertura 
● valestimado - valor estimado (formato numérico) 
● valestimadoDesc - valor estimado (formato texto) 
● vlreal - valor real (formato numérico) 
● vlrealDesc - valor real (formato texto) 
● datahomologa - data da homologação (formato numérico) 



● datahomologaDesc - data da homologação (formato texto) 
● dataadjudica - data de adjudicação (formato numérico) 
● dataadjudicaDesc - data de adjudicação (formato texto) 
● situacao - situação  
● objeto - objeto 
● meiopublica - meios de publicação 
● comissaocompra - comissão de compras 
● participantes - participantes 
● endcomissao - endereço da comissão 
● responsavel - responsável 
● membrosDaComissaoDeCompra - membros da comissão de compra 
● meiosDePublicacao - meios de publicação 
● enderecosDaComissao - endereços da comissão 
● responsaveis - responsáveis 
● fornecedores - fornecedores 
● numeroDeAnexos - número de anexos informados no gerenciador do portal 

 
 

26 - Convênios: número de convênios 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/convenios/:codigo?inicio=:inicio&fim=:fim&iniciovi=:inic
iovi&fimvi=:fimvi&numero=:numero&cedente=:cedente&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● inicio - data de início do período referente a data da celebração formato dd/mm/aaaa 
● fim - data final do período referente a data da celebração no formato dd/mm/aaaa 
● inicioat - data de inicio do período referente a data de vigência  no formato dd/mm/aaaa 
● fimat - data final do período referente a data de vigência no formato dd/mm/aaaa 
● numero - número do convênio 
● cedente - cedente 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
Resultado. Json onde o atributo é descrito abaixo:  
● totalDeRegistros - número de registros encontrados 

 
 
 
 



27 - Convênios: convênios 
URL: 
governotransparente.com.br/transparencia/api/:versao/json/convenios/:codigo?page=:page&pagesize=:pagesize&i
nicio=:inicio&fim=:fim&iniciovi=:iniciovi&fimvi=:fimvi&numero=:numero&cedente=:cedente&covid=:covid 
Descrição: retorna dados das receitas extra-orçamentárias arrecadadas no exercício 
Parâmetros: 
● versao - versão da API (Obrigatório) 
● codigo - identificador interno da entidade (Obrigatório) 
● page - número da página 
● pagesize - número máximo de registros para retornar em uma consulta 
● inicio - data de início do período referente a data da celebração formato dd/mm/aaaa 
● fim - data final do período referente a data da celebração no formato dd/mm/aaaa 
● inicioat - data de inicio do período referente a data de vigência  no formato dd/mm/aaaa 
● fimat - data final do período referente a data de vigência no formato dd/mm/aaaa 
● numero - número do convênio 
● cedente - cedente 
● covid - informa se é para retornar apenas dados referentes ao enfrentamento à COVID-19. Valores 
possíveis: true ou false  (valor padrão é false). 

 
Resultado. Json onde os atributos são descritos abaixo:  
● idconvenio - identificador interno do convênio 
● numeroConvenio - número 
● modalidade - modalidade 
● tipo - tipo 
● nuconvcedente - número do convênio cedente 
● objeto - objeto do convênio 
● dataconvenio - data do convênio (formato número) 
● dataconvenioDesc - data do convênio (formato texto) 
● fimvigencia - data do fim da vigência (formato número) 
● fimvigenciaDesc - data do fim da vigência (formato texto) 
● vlrepasse - valor do repasse (formato numérico) 
● vlrepasseDesc - valor do repasse (formato texto) 
● vlpartida - valor da partida (formato numérico) 
● vlpartidaDesc - valor da partida (formato texto) 
● vltotal - valor total (formato numérico) 
● vltotalDesc - valor total (formato texto) 
● banco - dados do bando 
● classific - classificação 
● funcao - função 
● numeroDeAnexos - número de anexos informados no gerenciador do portal 

 
 
 



 


