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ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Dia 10/10/2016 – 14 horas 

Local: Arquivo Público do Estado 

 

Participantes:  

André Rodrigues – PRODESP - membro 

Manuella Soares Ramalho – OGE - membro 

Maria de Fátima Almeida – Casa Civil - membro 

Christine Parmezani Munhoz – Sec. de Governo 

Deborah Faleiros – Comunicação e Marketing 

Fabiana Ribeiro Nogueira – OGE 

Shirley Rodrigues – Planejamento e Gestão 

Edson Demuri – UCRH 

José Luis de Lima – UCRH 

 

A reunião foi aberta com a aprovação da ata da 6ª Reunião do Comitê Gestor, e 

em seguida, foram apresentadas as propostas de publicação da remuneração dos servidores 

no Portal da Transparência pela equipe da UCRH e PRODESP. 

Na 5ª reunião do Comitê Gestor do Portal da Transparência, realizada no dia 28 

de abril de 2016, foi apresentada pelos representantes da UCRH duas propostas de 

publicação da remuneração dos agentes públicos estaduais. Na ocasião, o Comitê aprovou 

a primeira proposta, que já se encontra publicada no Portal da Transparência, com o 

detalhamento da remuneração em sete colunas, e ressaltou que a segunda proposta, em que 

seria disponibilizada as informações do holerite do servidor, excluídos os descontos, seria 

analisada após um estudo técnico. 

Na presente reunião, a UCRH e a PRODESP apresentaram a viabilidade técnica 

da publicação, passando o Comitê a analisar a conveniência desta forma de publicação. 

Os representantes da UCRH informaram que esta Unidade é responsável pelas 

informações da Administração Direta e apenas compilam os dados sobre remuneração 

recebidos das entidades da Administração Indireta, não tendo conhecimento da política de 

recursos humanos de cada entidade, podendo as informações destes órgãos serem 

detalhadas ou sucintas. 

O Comitê ponderou que a remuneração dos servidores é composta de muitos 

elementos, e com peculiaridades de acordo com o cargo, com a Secretaria, com o tempo 

de serviço, dificultando o seu entendimento aos que não estão familiarizados. Houve a 

sugestão de inclusão de notas explicativas sobre os diversos termos, porém, a equipe da 

UCRH informou que um breve glossário de todos os termos teria duas páginas e o usuário 

não iria ler. 

Foi questionado qual é o objetivo deste detalhamento, pois a maior transparência 

está sendo alcançada com o maior número de colunas já publicado, fato este confirmado 
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empiricamente pelas equipes que atuam no canal de “fale conosco” da UCRH e do Portal 

da Transparência. O maior detalhamento causará mais dúvidas aos usuários e demandará 

mais destes canais. Certamente colaborará com o controle social, mas apenas para os que 

tem conhecimento do funcionamento do regime de pagamento dos servidores de todo o 

Estado de São Paulo. Pelo tamanho da máquina pública estadual e pelas suas 

peculiaridades, provavelmente gerará mais dúvidas e curiosidade do que esclarecimentos. 

Após estas considerações, foi deliberado que, por ora, a remuneração do servidor 

não deve ser publicada da forma detalhada na segunda proposta. 

Em seguida, foi apresentada a proposta da Subsecretaria de Comunicação e 

Marketing sobre o layout do Portal da Transparência. Deborah Faleiros salientou que 

foram realizadas reuniões com os responsáveis pelo Portal e com a Secretaria da Fazenda 

que está alteração seu site, e apresentou a proposta, onde se destacam a clareza, a 

descrição de serviços e sublinks visíveis e os canais de comunicação concentrados. 

O Comitê gostou da proposta e fez algumas considerações sobre a foto e a 

possibilidade de retirar as descrições. A foto pode ser alterada, mas a proposta é que 

remeta às pessoas, aos servidores do Estado. E a retirada da descrição pode deixar o Portal 

um pouco confuso e muito branco. 

Depois de diversas considerações, o Comitê aprovou o layout, podendo ser 

realizados alguns ajustes como imagens e textos. O layout será encaminhado para o 

Ouvidor Geral do Estado para as providências necessárias de aprovação. 

Por fim, foi informado ao Comitê que estava em andamento na Casa Civil a 

alteração do local da publicação das informações sobre indicações parlamentares, que será 

retirada da página da Secretaria da Fazenda e publicada na página da Casa Civil, com link 

para o Portal da Transparência. 

E por fim, falou-se sobre a alteração do layout do Portal da Transparência. A 

proposta que estava sendo trabalhada será descartada e solicitou-se novamente à 

Subsecretaria de Comunicação a apresentação de um layout que estivesse de acordo com o 

novo Portal do Governo do Estado. Foram realizados alguns esclarecimentos e a 

Subsecretaria apresentará uma nova proposta. 

A data da próxima reunião está em aberto. 

 

São Paulo, Outubro de 2016 

 

Ata aprovada na 8ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

 

__________________________________ 

MANUELLA SOARES RAMALHO 

Presidente do Comitê Gestor do Portal da Transparência 


