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ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Dia 28/04/2016 – 14 horas 

Local: Arquivo Público do Estado 

 

Participantes:  

André Rodrigues – PRODESP - membro 

Keli Della Torre – SPG - membro 

Manuella Soares Ramalho – OGE - membro 

Alexandre Santaguita – Casa Civil 

Fabiana Ribeiro Nogueira – OGE 

Ivani Massotti – UCRH 

José Luis de Lima – UCRH 

Thiago S. Santos - UCRH 

 

Iniciou-se a reunião com a apresentação da demanda relativa a forma de 

publicação das informações referentes à remuneração dos agentes públicos. Foram 

apresentadas, por meio eletrônico, uma proposta da Secretaria da Fazenda, sobre a qual a 

Unidade Central de Recursos Humanos apresentou outras opções. 

A coordenadora da UCRH explicou aos presentes em que consistia a proposta, 

aprovada pelo Secretário de Planejamento e Gestão. Seria em duas etapas: a primeira seria 

o desmembramento das informações já constantes no Portal da seguinte forma – 

remuneração do mês; férias e 13º salário; vantagens eventuais; indenizações; redutor 

salarial; total líquido (conforme consta no Banco de Informações referentes a pessoal, 

reflexos e encargos, cuja geração de dados é de responsabilidade da UCRH). A segunda 

etapa seria disponibilizar a consulta individualizada do demonstrativo de pagamento, 

excluindo as informações de natureza sigilosa. Esta segunda etapa depende de um estudo 

de viabilidade técnica entre os responsáveis da PRODESP, não havendo um prazo para 

isso. 

O Comitê concordou com a implementação desta primeira fase, que, segundo a 

UCRH, poderá ser implementada no próximo mês, após uma reunião com os técnicos dos 

órgãos da Administração Direta e Indireta responsáveis pelo envio das informações de 

folha de pagamento. 

Com relação à segunda etapa, o Comitê decidirá após o resultado do estudo de 

viabilidade técnica. 
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Em seguida houve a aprovação da ata da 4ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

da Transparência. 

Referente à apresentação dos investimentos no Portal da Transparência, a 

representante da SPG informou que encaminhou as últimas sugestões ao subsecretário de 

Planejamento para consolidação e manterá o contato com o Comitê por meio eletrônico. 

No tocante ao layout do Portal, foram apresentadas as duas propostas, após 

adaptação do sentido da página (de vertical para horizontal). Foi escolhida a proposta que 

continha a coluna azul. A PRODESP irá encaminhar o link para aprovação. 

Foi incluído um ponto na pauta, a respeito da atualização das informações da 

Administração Indireta – Cadastro de Entidades. Entendeu-se pela necessidade de envio 

de ofício aos dirigentes dos órgãos pelo Ouvidor Geral solicitando que as entidades 

enviem as informações necessárias para a atualização. 

Para finalizar, a Presidente informou sobre a publicação dos Decretos estaduais nº 

61.897/2016 e nº 61.934/2016, referentes a publicação de contratos na íntegra e 

pagamento de diárias e passagens aéreas, respectivamente, no Portal da Transparência. 

Seguem as medidas necessárias para o andamento dos trabalhos: 

1- O Comitê deve informar o Ouvidor Geral sobre o que foi deliberado com relação 

a publicação da remuneração dos servidores no Portal da Transparência. 

2- PRODESP realizará o estudo de viabilidade técnica da 2ª etapa de publicação das 

informações sobre remuneração. 

3- Secretaria do Planejamento e Gestão encaminhará as definições sobre a 

publicação de investimentos, após análise das últimas considerações enviadas. 

4- O Comitê enviará o link com o novo layout para considerações. 

5- O Comitê solicitará o envio do ofício pelo Ouvidor Geral visando a atualização 

do Cadastro de Entidades. 

6- A data da próxima reunião está em aberto. 

 

São Paulo, abril de 2016 

Ata aprovada na 6ª Reunião do Comitê Gestor do Portal 

__________________________________ 

MANUELLA SOARES RAMALHO 

Presidente do Comitê Gestor do Portal da Transparência 


