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Por meio de nossos Web Services é possível consultar as despesas relacionadas ao combate à COVID-
19 e integrá-las ao seu sistema e/ou site. 

 

Este serviço segue o modelo de consultas do serviço web disponível no link Consulta Despesas / Cód 
Aplicação 312.xx do Portal da Transparência, conforme link abaixo: 

https://www.maua.sp.gov.br/PortalTransparencia/DespesasCOVID19.aspx 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Todos os serviços abaixo são disponibilizados sem a necessidade de autenticação. 

Em alguns casos, o resultado de uma consulta fornecerá dados necessários para fazer as próximas 
consultas. 

Nesses serviços o método de chamada é o POST. 

O consumo deve ser com codificação UTF-8 e o tipo de Mídia consumida é APPLICATION_JSON. 

O retorno é codificação UTF-8 e o tipo de Mídia retornada é APPLICATION_JSON. 
 
 

Abaixo são descritas as 11 consultas via Web Service disponíveis para obter dados relacionados às 
despesas COVID-19: 
 
 

GRUPOS DE DESPESAS COVID-19 

 
Descrição do Serviço 
 
Este serviço lista os grupos de despesas configurados via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/grupoReceitas/grupoReceitas 
 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 
{ 
 "modelo": "LDPT" 
} 
Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 

 
descricao - Descrição/Nome dado ao grupo. Formato: Texto. 
sequencia - Identificador único do grupo. Formato: Numérico. 
movimento - Atributo desconsiderado neste serviço. 
cliente - Atributo desconsiderado neste serviço. 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
SECRETARIA DE GOVERNO 
 
 

 
 

 

3 
 

modelo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nivel - Atributo desconsiderado neste serviço. 
posicao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
tipo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
sequenciaSuperior - Atributo desconsiderado neste serviço. 
Adicao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
Imagem - Imagem/Ícone de identificação do grupo de despesa Formato: base64. 
 

Exemplo: 
 
 
JSON Body REQUEST: 

 
 
{ 
 "modelo": "LDPT" 
} 
 

 
 

JSON Body RESPONSE: 
 

{ 
        "descricao": "Combate ao CORONAVÍRUS - Rec. Federal Port. 774.2020", 
        "sequencia": 1, 
        "movimento": "S", 
        "cliente": null, 
        "modelo": null, 
        "nivel": null, 
        "posicao": null, 
        "tipo": null, 
        "sequenciaSuperior": null, 
        "adicao": null, 
        "imagem": "" 
    }, 
 
    { 
        "descricao": "Combate ao CORONAVÍRUS - Recursos Próprios", 
        "sequencia": 2, 
        "movimento": "S", 
        "cliente": null, 
        "modelo": null, 
        "nivel": null, 
        "posicao": null, 
        "tipo": null, 
        "sequenciaSuperior": null, 
        "adicao": null, 
        "imagem": "" 
    } 
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TOTAIS POR CREDOR 
 
Descrição do Serviço 
 
Consulta dos valores totais empenhados, liquidados e pagos por credor para determinado grupo de 
despesa via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/balanceteDespesaRestService/recuperaDespesasPorCredorRest 
 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 
 

administracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicio - Exercício de referência dos dados. Formato: AAAA (Numérico). 
mes - Mês de referência dos dados. Formato: MM (Texto). 
recursoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoDestinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
modelo – Sempre será “LDPT”. Formato: Texto. 
sequencia - Identificador único do grupo. Esse atributo é obtido na consulta anterior (GRUPOS 
DE DESPESAS COVID-19) que identifica o grupo de despesa. 
Considerando o exemplo da primeira consulta (GRUPOS DE DESPESAS COVID-19), a 
sequencia 1 representa "Combate ao CORONAVÍRUS - Rec. Federal Port. 774.2020" e a 
sequencia 2 representa "Combate ao CORONAVÍRUS - Recursos Próprios".  Formato: 
Numérico. 
numeroEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoRubricaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 

 
 
Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

orgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidade - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoOrcamentario - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoFormatado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
titulo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
administracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeOrgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeUnidade - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeRubrica - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacao - Atualizada Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
pagoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
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totalDotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
totalDotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
totalEmpenhado - Soma do valor total empenhado de todos os credores resultantes na pesquisa. 
Formato: Numérico. 
totalLiquidado - Soma do valor total liquidado de todos os credores resultantes na pesquisa. 
Formato: Numérico. 
totalPago - Soma do valor total pago de todos os credores resultantes na pesquisa. Formato: 
Numérico. 
nomeCliente - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
mostrarBalancete - Atributo desconsiderado neste serviço. 
mes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
recurso - Atributo desconsiderado neste serviço. 
destinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
anoMes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nome - Nome do credor do empenho. Formato: Texto. 
numeroEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeCategoria - Atributo desconsiderado neste serviço. 
rubrica - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valor - Atributo desconsiderado neste serviço. 
anulado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidado - Valor liquidado para o credor. Formato: Numérico 
pago - Valor pago para o credor. Formato: Numérico. 
totalAnulado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhado - Valor empenhado para o credor. Formato: Numérico. 
identificacaoFormatada - Documento (CPF/CNPJ) formatado do credor do empenho. Formato: 
Texto. CPF possui a restrição de caracteres exigidos pelas definições da Transparência 
identificacaoCrypto - Identificação do documento criptografada. Formato: Texto. 
 
 
 

EMPENHOS POR CREDOR 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta dos empenhos para determinado credor no grupo de despesa via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/balanceteDespesaRestService/recuperaDespesasPorEmpenhoRest 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicio - Exercício de referência dos dados. Formato: AAAA (Numérico). 
mes - Mês de referência dos dados. Formato: MM (Texto). 
recursoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
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codigoDestinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Identificação do documento criptografada. Deve respeitar o modelo disponível 
no resultado da consulta Totais por Credor. 
stnModelo - Sempre será “LDPT” Formato: Texto. 
stnSequencia - Identificador único do grupo. Deve representar um identificador (atributo 
sequencia) utilizado pela consulta Totais por Credor. Formato: Numérico. 
numeroEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoRubricaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataEmpenhoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataEmpenhoFinal - Atributo desconsiderado neste serviço. 

 
Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

orgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidade - Código da unidade orçamentária do empenho Formato: Texto. 
codigoOrcamentario - Código orçamentário da despesa (rubrica) do empenho. Formato: Texto. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoFormatado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
titulo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
administracao - Código da Administração do empenho. Formato: Numérico. 
nomeOrgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeUnidade - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeRubrica - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
pagoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
totalDotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
totalDotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
totalEmpenhado - Soma do valor total empenhado do credor. Formato: Numérico. 
totalLiquidado - Soma do valor total liquidado do credor. Formato: Numérico. 
totalPago - Soma do valor total pago do credor. Formato: Numérico. 
nomeCliente - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
mostrarBalancete - Atributo desconsiderado neste serviço. 
mes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
recurso - Código do recurso orçamentário do empenho. Formato: Texto. 
destinacao - Código da destinação orçamentária do empenho. Formato: Texto. 
anoMes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nome - Nome do credor/fornecedor do empenho. Formato: Texto. 
numeroEmpenho - Número do empenho. Formato: Numérico. 
dataEmpenho - Data do empenho. Formato: Data. 
empenho - Identificador único do empenho composto pela identificação da administração, 
exercício e número do empenho. Formato: Texto. 
nomeCategoria - Descrição da categoria do empenho. Formato: Texto. 
rubrica - Descrição da rubrica do empenho. Formato: Texto. 
valor - Valor do empenho. Formato: Numérico. 
anulado - Valor anulado do empenho. Formato: Numérico. 
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liquidado - Valor liquidado do empenho. Formato: Numérico. 
pago - Valor pago do empenho. Formato: Numérico. 
totalAnulado - Soma do valor total anulado do credor. Formato: Numérico. 
empenhado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacaoFormatada - Documento (CPF/CNPJ) formatado do credor do empenho. Formato: 
Texto. CPF possui a restrição de caracteres exigidos pelas definições da Transparência 
identificacaoCrypto - Atributo desconsiderado neste serviço. 
 
 
 

DETALHES DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta dos detalhes de determinado empenho via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/detalhes 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
disponível no resultado da consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
anoMes - Exercício e mês do empenho. Formato: AAAAMM (Texto). 
recursoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoDestinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgaoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidadeContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoOrcamentario - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnModelo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnSequencia - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Número do empenho. Deve respeitar o número de empenho disponível no 
resultado na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
codigoRubricaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço 

 
 
Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

nomeOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioNumero - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenho Identificador único do empenho composto pela identificação da administração, 
exercício e número do empenho. Formato: Texto. 
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dataEmpenho - Data do empenho. Formato: Data. 
dsAdministracao - Nome da administração. Formato: Texto. 
orgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidade - Atributo desconsiderado neste serviço. 
funcao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subFuncao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
programa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subCodigo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
acao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
rubrica - Atributo desconsiderado neste serviço. 
recurso - Atributo desconsiderado neste serviço. 
destinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricao - Descrição do objeto do empenho. Formato: Texto. 
valorEmpenhado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAnulado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorLiquidado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorPago - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorALiquidar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAPagar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
matricula - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoCargo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
administracao - Código da administração. Formato: Numérico. 
exercicio - Exercício do empenho. Formato: Numérico (AAAA). 
numeroEmpenho - Número do empenho. Formato: Numérico. 
inscricao - Código do credor/fornecedor no cadastro único do Cliente. Formato: Numérico. 
categoriaEmpenho - Código da categoria do empenho. Formato: Numérico. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nome - Atributo desconsiderado neste serviço. 
tpPessoa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeOrgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
anoMes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
 
 
 

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta as informações orçamentárias de determinado empenho via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/detalhamentoOrcamentario 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
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administracao Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
utilizada na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
anoMes Exercício e mês do empenho. Formato: AAAAMM (Texto). 
recursoContabil Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoDestinacao Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgaoContabil Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidadeContabil Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoOrcamentario Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnModelo Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnSequencia Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho Número do empenho. Deve respeitar o número utilizada na consulta 
Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
codigoRubricaEmpenho Atributo desconsiderado neste serviço. 
 

Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

nomeOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioNumero - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dsAdministracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgao - Descrição do Órgão Orçamentário do empenho, informado na funcional programática. 
Formato: Texto. 
unidade - Descrição da Unidade Orçamentária do empenho, informado na funcional 
programática. Formato: Texto. 
funcao - Descrição da função do empenho (conforme a Portaria MOG Nº 42 de 1999), 
informado na funcional programática. Formato: Texto. 
subFuncao - Descrição da subfunção do empenho, informado na funcional programática. 
Formato: Texto. 
programa - Descrição do programa, informado na funcional programática. Formato: Texto. 
subCodigo - Descrição do subcódigo, caso seja utilizado. Formato: Texto. 
acao Descrição da ação (atividade, projeto e operação especial) do empenho, informado na 
funcional programática. Formato: Texto. 
rubrica - Código orçamentário da despesa (rubrica analítica) do empenho. Formato: Texto 
recurso - Nome do recurso orçamentário do empenho. Formato: Texto 
destinacao - Descrição da destinação orçamentária, caso seja utilizado. Formato: Texto 
descricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorEmpenhado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAnulado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorLiquidado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorPago - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorALiquidar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAPagar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
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matricula - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoCargo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
administracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
inscricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
categoriaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nome - Atributo desconsiderado neste serviço. 
tpPessoa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeOrgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
anoMes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
 
 

VALORES DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta as informações dos valores de determinado empenho via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/valores 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
utilizada na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
anoMes - Exercício e mês do empenho. Formato: AAAAMM (Texto). 
recursoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoDestinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgaoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidadeContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoOrcamentario - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnModelo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnSequencia - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Número do empenho. Deve respeitar o número utilizada na consulta 
Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
codigoRubricaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
 

Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

nomeOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
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exercicioOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioNumero - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dsAdministracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidade - Atributo desconsiderado neste serviço. 
funcao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subFuncao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
programa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subCodigo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
acao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
rubrica - Atributo desconsiderado neste serviço. 
recurso - Atributo desconsiderado neste serviço. 
destinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorEmpenhado - Valor do empenho. Formato: Numérico. 
valorAnulado - Soma dos valores anulados do empenho. Formato: Numérico. 
valorLiquidado - Soma dos valores liquidados do empenho. Formato: Numérico. 
valorPago - Soma dos valores pagos do empenho. Formato: Numérico. 
valorALiquidar - Valor pendente de liquidação do empenho. Formato: Numérico. 
valorAPagar - Valor pendente de pagamento do empenho. Formato: Numérico. 
matricula - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoCargo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
administracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
inscricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
categoriaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nome - Atributo desconsiderado neste serviço. 
tpPessoa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeOrgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
anoMes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
 
 

CREDOR DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta as informações do credor de determinado empenho via Web Services. 
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Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/credor 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
utilizada na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
anoMes - Exercício e mês do empenho. Formato: AAAAMM (Texto). 
recursoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoDestinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgaoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidadeContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoOrcamentario - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnModelo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
stnSequencia - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Número do empenho. Deve respeitar o número utilizada na consulta 
Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
codigoRubricaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
 

Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

nomeOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioNumero - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dsAdministracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidade - Atributo desconsiderado neste serviço. 
funcao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subFuncao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
programa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subCodigo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
acao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
rubrica - Atributo desconsiderado neste serviço. 
recurso - Atributo desconsiderado neste serviço. 
destinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorEmpenhado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAnulado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorLiquidado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorPago - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorALiquidar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAPagar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
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matricula - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoCargo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
administracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
inscricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
categoriaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao Documento (CPF/CNPJ) formatado do credor do empenho. Formato: Texto. 
CPF possui a restrição de caracteres exigidos pelas definições da Transparência 
nome - Nome do credor do empenho. Formato: Texto. 
tpPessoa - Código interno do tipo da pessoa do empenho. Formato: Texto. 
nomeOrgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
anoMes - Atributo desconsiderado neste serviço. 
 
 

REFERÊNCIAS DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta as informações de referências de determinado empenho via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/baseLegal 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
utilizada na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
exercicio - Exercício do empenho. Formato: AAAA (Numérico). 
numeroEmpenho - Número do empenho. Deve respeitar o número utilizada na consulta 
Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
 

Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

tipoProtocoloNome - Nome do tipo do processo vinculado ao empenho, caso exista. Formato: 
Texto. 
exercicioNumeroProtocolo - Identificação do exercicio e número do processo vinculado ao 
empenho, caso exista. Formato: Texto. 
processo - União dos atributos do nome do tipo, exercício e número do processo vinculado ao 
empenho, caso exista. Formato: Texto. 
nomeBase - Descrição da base legal do empenho. Formato: Texto. 
dsModalidade - Descrição da modalidade de licitação do empenho. Formato: Texto. 
numeroOrdem Exercício e número da ordem de compra vinculada ao empenho, caso exista. 
Formato: Texto. 
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licitacaoEmpenho - Exercício e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade vinculada ao 
empenho, caso exista. Formato: Texto. 
contratoEmpenho - Exercício e número do contrato vinculado ao empenho, caso exista. 
Formato: Texto. 
convenioEmpenho - Exercício e número do convênio vinculado ao empenho, caso exista. 
Formato: Texto. 
documentoCompras - Informação do documento vinculado ao empenho. Formato: Texto. 
formaPagamento - Informação da forma de pagamento do empenho. Formato: Texto. 
 
 

ITENS DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta as informações de referências de determinado empenho via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/itens 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
utilizada na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
exercicio - Exercício do empenho. Formato: AAAA (Numérico). 
numeroEmpenho - Número do empenho. Deve respeitar o número utilizada na consulta 
Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
 

Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Formato: Numérico. 
exercicio - Exercício do empenho. Formato: AAAA (Numérico). 
numeroEmpenho - Número do empenho. Formato: Numérico. 
sequencia - Número sequencial do item no empenho. Formato: Numérico. 
quantidade - Quantidade empenhada do material/serviço. Formato: Numérico. 
unidade - Unidade do material/serviço empenhada. Formato: Texto. 
descricao - Descrição do item/material/serviço empenhado. Formato: Texto. 
valorUnitario - Valor unitário do material/serviço empenhado. Formato: Numérico. 
valorTotal - Valor total do material/serviço empenhado. Formato: Numérico. 
quantidadeInteira - Quantidade, inteira (sem casas decimais), empenhada do material/serviço. 
Formato: Numérico. 
 
 

MOVIMENTOS DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta as informações dos movimentos de determinado empenho via Web Services. 
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Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/operacoes 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
utilizada na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
anoMes - Exercício e mês do empenho. Formato: AAAAMM (Texto). 
recursoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
codigoDestinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgaoContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidadeContabil - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Número do empenho. Deve respeitar o número utilizada na consulta 
Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
 

Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

nomeOperacao - Tipo do movimento associado ao empenho (ex.: Empenho, Liquidação, 
Pagamento). Formato: Texto. 
dataOperacao - Data do movimento do empenho. Formato: Data. 
exercicioOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroOperacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
exercicioNumero - Exercício e número do movimento do empenho. Formato: Texto. 
valorOperacao - Valor do movimento. Formato: Numérico. 
descricaoOperacao - Descrição associada ao movimento do empenho. Formato: Texto. 
empenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dataEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dsAdministracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
orgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
unidade - Atributo desconsiderado neste serviço. 
funcao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subFuncao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
programa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
subCodigo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
acao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
rubrica - Atributo desconsiderado neste serviço. 
recurso - Atributo desconsiderado neste serviço. 
destinacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorEmpenhado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAnulado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorLiquidado - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorPago - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorALiquidar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
valorAPagar - Atributo desconsiderado neste serviço. 
matricula - Atributo desconsiderado neste serviço. 
descricaoCargo - Atributo desconsiderado neste serviço. 
administracao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
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exercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
numeroEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
inscricao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
categoriaEmpenho - Atributo desconsiderado neste serviço. 
identificacao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nome - Atributo desconsiderado neste serviço. 
tpPessoa - Atributo desconsiderado neste serviço. 
nomeOrgao - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoInicial - Atributo desconsiderado neste serviço. 
dotacaoAtualizada - Atributo desconsiderado neste serviço. 
empenhadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
liquidadoExercicio - Atributo desconsiderado neste serviço. 
anoMes - Atributo desconsiderado neste serviço 
 
 

COMPROVANTES DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 

 
Descrição do Serviço 
 
Consulta as informações dos movimentos de determinado empenho via Web Services. 
 
Serviço 
 
https://e-gov.maua.sp.gov.br:443/grp/service/contabilidade/transparencia/detalhesEmpenho/liquidacoesComprovantes 
 
Para realizar a consulta devem ser informados os seguintes atributos: 
 

administracao - Identificação da administração do empenho. Deve respeitar a administração 
utilizada na consulta Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
exercicio - Exercício do empenho. Formato: AAAA (Numérico). 
numeroEmpenho - Número do empenho. Deve respeitar o número utilizada na consulta 
Empenhos por Credor. Formato: Numérico. 
 

Como resultado, são retornadas as seguintes informações: 
 

liquidacao - Identificação da administração, exercício e número da liquidação. Formato: Texto. 
dataLiquidacao - Data da liquidação. Formato: Data. 
observacao - Informação da observação inserida na liquidação. Formato: Texto. 
valorLiquidacao - Valor da liquidação. Formato: Numérico. 
tipoComprovante - Tipo de comprovante apresentado para a liquidação. Formato: Texto. 
descricaoDocumento - Descrição com data e número do documento apresentado para a 
liquidação. Formato: Texto. 
valorDocumento - Valor do comprovante. Formato: Numérico. 
totalValorLiquidacao - Valor total liquidado. Formato: Numérico. 
 
 

 
 


