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ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Dia 22/02/2016 – 14 horas 

Local: Arquivo Público do Estado 

 

Participantes:  

André Rodrigues – PRODESP - membro 

Claudia Bice Romano – SEFAZ - membro 

Manuella Soares Ramalho – OGE - membro 

Maria de Fátima Almeida – Casa Civil - membro 

Christine Parmezani Munhoz – Sec. de Governo 

Fabiana Ribeiro Nogueira – OGE 

Leila Barbur – Planejamento e Gestão 

Mariana Montoro – Comunicação e Marketing 

Roberto Agune – Sec. de Governo 

 

 

 

A reunião foi aberta com a aprovação da ata da 5ª Reunião do Comitê Gestor, e 

em seguida, seguiu-se aos informes sobre a publicação dos Decretos estaduais nº 61.897, 

de 31 de março de 2016, que dispõe sobre a publicação dos contratos na íntegra; e nº 

61.934, de 20 de abril de 2016 e Resolução SG – 19, 20/04/2016, que dispõe sobre a 

publicação das informações de diárias e passagens aéreas no Portal da Transparência. 

Com a publicação destes decretos, o Portal da Transparência do Estado de São 

Paulo ficou melhor colocado no Ranking da Transparência do Ministério Público Federal, 

figurando na terceira posição. Com o atendimento do quesito de tempo (6 meses) na 

publicação dos contratos na íntegra, o Portal figurará na primeira colocação na próxima 

avaliação, se não houver alteração nos quesitos. 

A Secretaria da Fazenda deu informes quanto à alteração do Portal Prestando 

Contas, prevista para ser concluída em outubro/2016, inclusive quanto ao nome. Foi 

solicitado sugestões, pois pensam em alterar o nome para Acesso à Informação, o que 

pode causar confusão com as atribuições da Lei de Acesso à Informação – Lei nº 

12.527/2011. 

Com relação à alteração na forma de publicação da remuneração, foi dada ciência 

ao Comitê sobre o encaminhamento da proposta de alteração, aprovada na 5ª reunião, e as 

suas alterações por parte da UCRH e da Secretaria de Governo. O Comitê se manifestou 

que a UCRH é o órgão que tem competência para avaliar qual a melhor forma de publicar 
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as informações. E o Comitê reiterou ainda não foi aprovada a 2ª fase, com o maior 

detalhamento, abrindo o holerite, com exceção das informações pessoais. Esta nova fase 

será analisada após análise técnica. 

Sobre a publicação dos investimentos, a Secretaria do Planejamento e Gestão irá 

providenciar a alteração de acordo com a reunião realizada no dia 05 de maio entre 

representantes desta Secretaria e da Secretaria da Fazenda. 

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, Junho de 2016 

 

 

Ata aprovada na 7ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

 

 

 

__________________________________ 

MANUELLA SOARES RAMALHO 

Presidente do Comitê Gestor do Portal da Transparência 

 

 


