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QUAL O SENADOR QUE MAIS GASTOU COM SEGURANÇA PRIVADA EM 2017? 
 

Acesse: 

https://www12.senado.leg.br/hpsenado 

 

Links  

 TRANSPARÊNCIA >  

 DADOS ABERTOS (Grupos de dados Administrativos e Legislativos) >  

 Administrativo SENADORES > 

 Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) > 

 CEAPS - 2017 (será baixado para o computador o arquivo 2017.csv) 

 

 

No Excel 

1. Crie um documento em branco 

2. Clique em Dados 

3. Clique em De Texto e procure o arquivo csv 

4. Escolha a opção Delimitado (observar o item Origem do Arquivo e se o conteúdo está com a acentuação 

correta) 

5. Escolha ; como delimitador (desmarcar Tabulação) 

6. Deixe marcada a opção Geral e clicar em CONCLUIR 

-------------------------------------------------------------------- 

7. Exclua a primeira linha da planilha e trave a linha do cabeçalho (com os nomes das colunas): EXIBIÇÃO > 

CONGELAR PAINÉIS > CONGELAR LINHA SUPERIOR 

8. Navegue pelos dados para saber do que eles tratam 

9. Selecione apenas os números da coluna VALOR_REEEMBOLSADO e aplique a eles casas decimais e separador 

de milhar 

10. Para selecionar todas as colunas contíguas: Clique na célula A1 e simultaneamente segure as teclas CTRL+ALT, 

e depois na SETA PARA DIREITA 

11. Para selecionar todas as linhas contíguas: ainda com as teclas CTRL+ALT selecionadas, clique na SETA PARA 

BAIXO 

-------------------------------------------------------------------- 

12. Clique em INSERIR e depois em TABELA DINÂMICA > TABELA DINÂMICA 

13. Dê OK para confirmar a seleção 

14. Arraste o campo SENADOR para a caixa Rótulos de Linha 

15. Arraste o campo TIPO_DESPESA para a caixa Rótulos de Coluna 

16. Arraste o campo VALOR_REEMBOLSADO para a caixa Valores. Observe se os valores estão sendo somados. 

17. Clique na célula Rótulos de Coluna, depois na caixa Selecionar Tudo para desmarcar todos os itens e em 

seguida no item Serviços de Segurança Privada 
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