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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Dia 16/03/2016 – 14 horas 

Local: Secretaria da Fazenda 

 

Participantes:  

André Rodrigues – PRODESP - membro 

Claudia Bice Romano – SEFAZ - membro 

Manuella Soares Ramalho – OGE - membro 

Ana Marques - OGE 

Christine Parmezani Munhoz – Sec. de Governo 

Fabiana Ribeiro Nogueira – OGE 

Roberto Agune – Sec. de Governo 

 

Iniciou-se a reunião com a aprovação da ata da 3ª Reunião do Comitê Gestor do 

Portal da Transparência. E com a informação de que a ONG Contas Abertas não realizará 

a avaliação do Índice de Transparência neste ano. 

Em seguida, foi apresentada a discussão sobre as informações publicadas no 

Portal referente aos servidores públicos. A coordenação do Portal relatou as tratativas 

entre a SEFAZ e UCRH após apresentação da demanda apresentada pela SEFAZ em 

decorrência da reestruturação do Portal da Secretaria da Fazenda. Foi informado que as 

tratativas estão avançando e um dos pontos discutidos é a possibilidade de publicação 

única e mais completa de informações sobre servidores públicos, cargos e funções da 

Administração Direta em formato aberto. 

Foi sugerido que houvesse uma gestão descentralizada do Portal, em que cada 

assunto fosse gerido pelos próprios responsáveis pela informação. Também foi sugerida a 

divulgação no Portal do Boletim Informativo da UCRH, o RH Folh@. 

Seguindo à pauta, deveria ser apresentada a proposta para publicação de 

informações referentes aos investimentos do Governo do Estado pela SPG. Devido a 

ausência da representante no Comitê, a demanda foi apresentada de forma sucinta, adiando 

a deliberação. 

Em continuidade, e em decorrência da reestruturação do Portal da SEFAZ, 

apresentou-se a demanda de readequação da disponibilização das informações sobre 

convênios decorrentes de emendas parlamentares. Atualmente estas informações 

encontram-se no Portal Prestando Contas com informações repassadas pela Secretaria da 

Casa Civil para a Secretaria da Fazenda. 
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Deliberou-se que estas informações devem ser retiradas do Portal Prestando 

Contas da Secretaria da Fazenda, e serem divulgadas no Portal da Transparência por meio 

de um link do Portal da Casa Civil, onde estarão as informações. 

Com relação à página do Perfil da Administração Pública, que está fora do ar, 

deliberou-se que se deve entrar em contato com a Subsecretaria de Gestão para saber 

quem será responsável por ela, devido a sua importância para a Administração Pública 

estadual. 

Foram apresentadas as ações decorrentes das reuniões realizadas para atender aos 

dois pontos questionados pelo Ministério Público Federal no Ranking da Transparência, 

como a possível obrigatoriedade de anexar o contrato assinado para que o extrato do 

contrato seja publicado no Diário Oficial e a obrigatoriedade dos órgãos repassar a 

informação para publicação das diárias e passagens aéreas de forma individualizada no 

Portal da Transparência. 

E por fim, foi apresentado o novo layout do Portal da Transparência. Após alguns 

apontamentos, deliberou-se que todos devem receber o link para poder fazer uma análise 

mais detida. 

Seguem as medidas necessárias para o andamento dos trabalhos: 

1- O Comitê deve informar a Casa Civil sobre o que foi deliberado com relação às 

informações sobre emendas parlamentares. 

2- Secretaria do Planejamento e Gestão deve apresentar a solução adequada referente 

às informações sobre investimentos, de forma completa e, se possível, por 

Secretaria. 

3- O Comitê deve analisar o novo layout e enviar as considerações até dia 28/03. 

4- O Manual de Linguagem Cidadã, quando concluído, será disponibilizado no 

glossário do Portal, após aprovação do Comitê. 

5- A data da próxima reunião está em aberto. 

 

São Paulo, Março de 2016 

Ata aprovada na 5ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

__________________________________ 

MANUELLA SOARES RAMALHO 

Presidente do Comitê Gestor do Portal da Transparência 


