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ATA DA REUNIÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA 

No dia 06 de agosto de 2015, às 16h30, na Ouvidoria Geral do Estado, sita a Rua Bela Cintra, 847, 5º 

andar, foi realizada a Reunião do Portal Transparência, com a presença dos abaixo firmados, conforme 

lista de presença anexa.  

 

INÍCIO DOS TRABALHOS 

Foi proposta a revisão de todo o portal a fim de apresentar e verificar os requisitos para concorrer junto 

aos demais portais brasileiros no Contas Abertas. 

Ficou assinalado que em matéria de licitação e contratos, as informações estão disponíveis no link e-

negócios que remete ao sítio da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, com todas as contratações 

realizadas pelo Governo Estadual. 

Registrou-se a necessidade de apresentar uma linguagem orçamentária mais simples aos cidadãos, pois 

até os servidores públicos tem dificuldades de compreensão. 

Demonstrou-se a necessidade de corrigir e capacitar os servidores para inserção de dados no Pubnet 

(sistema de publicação do Diário Oficial), bem como a revisão das regras para a publicação de 

documentos no banco de dados do sistema. 

Foi assinalado que a Ouvidoria Geral do Estado e a Corregedoria Geral da Administração são as 

responsáveis em fiscalizar e responsabilizar os órgãos que não cumprem a transparência na publicação de 

dados e documentos. E acrescentado que falta comunicação entre os órgãos para envio de documentos no 

Pubnet. 

 

 

DELIBERAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS 

O grupo deliberou a tomada das seguintes providências para a próxima reunião: 

- O SIMPA – Sistema de Monitoramento de Programas e Ações do PPA – acompanha a execução e não é 

o gestor. Há a necessidade de descrever com maior precisão o objeto, assim como o argumento de 

pesquisa dificulta a busca; 

-  O sistema E-negócios precisa agregar inteligência do sistema e refinar a busca de informações; 

- Será necessário o treinamento de servidores, assim como apresentar uma linguagem mais simples para o 

cidadão. 

- O Jorge encaminhará as informações das melhorias apresentadas por notes aos integrantes do grupo; 

PRÓXIMA REUNIÃO  

A próxima reunião será agendada por correio eletrônico.  

 

Ouvidoria Geral do Estado, 06 de agosto de 2015. 
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