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Coordenadoria de Promoção da 

Integridade (COPI) 

Promover a 

integridade pública 

na administração 

municipal por meio 

de políticas 

articuladas de 

transparência ativa e 

passiva, promoção 

da ética e do 

controle social, além 

do fortalecimento da 

gestão pública. 

MISSÃO 



Coordenadoria de Promoção da 

Integridade (COPI) 

TRANSPARÊNCIA 

ATIVA 

Portal da Transparência  Portal de Dados Abertos 

 Catálogo Municipal de Bases de Dados (CMBD)  

TRANSPARÊNCIA 

PASSIVA 

Gestão do e-SIC  Apoio na implementação do 

SIC Presencial  Articulação da Rede INFO  

Avaliação Qualitativa das Respostas aos Pedidos 

de Acesso à Informação  Pedidos respondidos! 

FOMENTO  AO 

CONTROLE 

SOCIAL 

Curso de formações de Lei de Acesso à 

Informação e de Controle Social  Café Hacker  

Projeto Bibliotecas Polos de Acesso à Informação 

 Oficinas Setoriais da LAI (LAI COM)  Projeto 

Controladoria Cidadã 



Coordenadoria de Promoção da 

Integridade (COPI) 

PROMOÇÃO DA 

ÉTICA 

Código de Conduta Funcional (CCF)   Cartilha 

„Ética e Transparência na Administração Pública‟  

Oficina de Ética (EMASP)  Mapeamento dos 

Comitês Internos de Ética  

FORTALECIMENTO 

DA GESTÃO 

Materiais e análises para melhoria de processos 

(padronização de fluxos, procedimentos e gestão 

da informação)  Sistematização dos dados dos 

diferentes sistemas de compras municipais 

Implementação do Observatório de Despesas 

Públicas   Monitoramento dos pregões 

presenciais  Manual de Implementação dos 

Botões de Acesso à Informação e de Participação 

social nos sites dos órgãos da PMSP  Guia de 

Dados Abertos  Cartilha de Proteção de Dados e 

Informações Pessoais 



Coordenadoria de Promoção da 

Integridade (COPI) 

PROJETOS EM 

PARCERIAS COM 

OUTROS ÓRGÃOS 

E SOCIEDADE CIVIL 

Plano de Ação Municipal em Governo Aberto (Open 

Government Partnership)  I Encontro Brasileiro 

em Governo Aberto (São Paulo Aberta, CGU e 

OSCs)  Oficinas dos Agentes em Governo Aberto 

(São Paulo Aberta)  Portal GeoSampa (SMDU) 



Acesso à Informação como  

direito universal 



Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder 

público são públicas e, portanto, acessíveis a todos os 

cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de 

sigilo legalmente estabelecidas. 

Lei de Acesso à Informação (LAI) 

Lei Federal nº 12.527/2011 

• Todos os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais.  

• Todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

• Toda a administração pública (direta, indireta e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pelos governos). 

• Entidades sem fins lucrativos que recebem recursos públicos 

para realização  de ações de interesse público. 

Abrangência 

Escopo 

Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/principais-aspectos/principais-aspectos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


• Acesso é a regra, o sigilo, a exceção (divulgação máxima) 

• Requerente não precisa dizer por que e para que deseja a 

informação (não exigência de motivação) 

• Hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas 

(limitação de exceções) 

• Fornecimento gratuito de informação, salvo custo de 

reprodução (gratuidade da informação) 

• Divulgação proativa de informações de interesse coletivo  e 

geral (transparência ativa) 

• Criação de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à 

informação (transparência passiva) 

Princípios 

Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/principais-aspectos/principais-aspectos 

Lei de Acesso à Informação (LAI) 

Lei Federal nº 12.527/2011 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


Decreto Municipal nº 53.623/2012 

 

Regulamentação da LAI no âmbito do Poder Executivo, 

estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas 

para garantir o direito de acesso à informação 

Finalidade 

Divulgação 
máxima 

• Publicidade como preceito geral e sigilo 
como exceção 

Proatividade  
• Divulgação de informações de interesse público 

independente de solicitações 

Inovação 
• Utilização de meios de comunicação viabilizados 

pela tecnologia de informação. 

Mudança 
cultural 

• Fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na Administração Pública 

Envolvimento 
da sociedade 

• Desenvolvimento do controle social da 
Administração Pública 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-53623-de-12-de-dezembro-de-2012/


 Rede de Agentes que recebem, continuamente, comunicações e 

orientações sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI) e são um canal 

direto de contato com a Coordenadoria de Promoção da Integridade 

(COPI-CGM). Como sugestão, a rede é composta, em cada órgão, 

pelos seguintes servidores: 

 

• Autoridades máximas de cada órgão; 

• Chefias de gabinete; 

• Assessoria de comunicação; 

• Assessoria jurídica; 

• Pontos focais do e-SIC. 

 

Rede INFO 



Transparência Passiva 

Acolhimento, tratamento e atendimento aos pedidos de acesso à 

informação feitos por qualquer interessado, independente da 

motivação. 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO 

SECRETARIAS 

SUBPREFEITURAS 

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA 
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e-SIC 

Formulário 

Eletrônico 

SIC Presencial SIC Cartas 

http://esic.prefeitura.sp.gov.br 



Sugestão de fluxo interno* de atendimento 

aos pedidos de acesso à informação 

Operador do e-SIC 
(ponto focal) 

Área Técnica 
responsável pela 

informação 

Assessoria Jurídica 
Assessoria de 
Comunicação 

Chefe de Gabinete 



Transparência Ativa 

Disponibilização ativa de informações de interesse coletivo ou 

geral produzidas ou custodiadas pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública 

CMDB - Catálogo Municipal 
de Bases de Dados 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx


• Repasses/transferências de recursos financeiros; 

• Execução orçamentária e financeira detalhada; 

• Licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados; 

• Contratos firmados, na íntegra; 

• Convênios firmados, na íntegra e com os respectivos números de 

processos; 

• Remuneração e subsídios recebidos por ocupantes de cargos, empregos 

ou funções públicos, de forma individualizada. 

 

Transparência Ativa 

Portal da Transparência 



• Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais 

cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horário de 

atendimento ao público; 

• Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e 

obras de órgãos e entidades; 

• Respostas as perguntas mais frequentes da sociedade; 

• Resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas por órgãos de controle interno, incluindo prestações de contas 

de exercícios anteriores; 

• Telefone e correio eletrônico do SIC, assim como contato do chefe de 

gabinete (autoridade responsável pelo monitoramento do acesso à 

informação). 

Transparência Ativa 

Páginas eletrônicas dos órgãos 



Transparência Ativa 

Novo Menu de Navegação 

Ícones por temas 

Redução de cliques 

Nova ID Visual 

Reformulação do 
conteúdo 

Redução no 
tamanho da URL 

1 

5 

4 

3 

2 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx


Transparência Ativa 

DESPESAS RECEITAS 



Transparência Ativa 



Transparência Ativa 



Transparência Ativa 



Transparência Ativa 



Transparência Ativa 

Informações:  
 Organograma, Estatuto e Conselhos 

(ADM e Fiscal)  
 Desempenho Institucional 
 Pagamentos, Balancetes, Fluxos de 

Caixa e Folha de Pagamento 



Transparência Ativa 



Download 
em 3 (três)  
formatos 

Download 
do Contrato 

Transparência Ativa 

Visualização 
do Extrato 

Carga de 
dados do 

SYS 
PUBNET 

Empresas apenadas 



Transparência Ativa 

Download dos 
Metadados 

Previsto pelo Decreto 
Municipal nº 54.779/2014 

Finalidade de listar as 
bases de dados 

produzidas pelos 
Órgãos e Entidades da 

Prefeitura de São Paulo 

Os metadados auxiliam 
na abertura de pedido 

via sistema e-SIC 



Transparência Ativa 

O Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo é um catálogo de dados 
produzidos pelos órgãos e entidades da administração municipal. Tem sua base legal 
pelo Decreto Municipal nº 54.779/2014. 
 
No Portal, estão disponíveis bases como: equipamentos públicos; contratos e 
convênios celebrados com a Prefeitura; pedidos de informação respondidos; 
execução 
orçamentária; perfil do funcionalismo; fluxo de caixa das empresas, entre outros. 
 
O Portal de Dados Abertos foi desenvolvido na ferramenta CKAN (The 
Comprehensive Kerbal Archive Network) na versão 2.4.1, em linguagem Python e 
banco de dados Postgree. 
 
Atualmente, o Portal apresenta mais de 100 conjuntos de dados dos órgãos das 
Administrações Direta e Indireta. 



Tela inicial – endereço: http://dados.prefeitura.sp.gov.br 

O usuário poderá localizar o conjunto que procura, digitando no campo de busca: 

1 – BUSCA DE CONJUNTOS DE DADOS 

Figura 1.1 – Página principal do Portal de Dados Abertos. 



Poderá filtrar por grupo de interesse: 

Figura 1.2 –  Área de busca por grupo de interesse / tema. 

Transparência Ativa 



Ou por Órgão: 

Figura 1.3 –  Área de busca por órgão. 



Feita a filtragem inicial, os resultados são apresentados: 

Figura 1.4 –  Área de resultados da busca. 

Transparência Ativa 



Cada conjunto apresentará os dados relativos à informação procurada. No botão 
“Explorar”, o usuário poderá pré-visualizar o conteúdo do arquivo (sendo que casos 
de arquivos muito grandes isso não é possível) ou baixá-lo. 

Figura 1.5 –  Tela de resultados da busca. 

Transparência Ativa 



Modo de pré-visualização do conteúdo de arquivos 

Figura 1.6 –  Tela de pré-visualização do conteúdo de arquivos. 

Transparência Ativa 



Transparência Ativa 

Mês 
Nº Visitantes Portal de 

Dados Abertos 

jan/2016 502 

fev/2016 674 

mar/2016 1.019 

abr/2016 1.165 

mai/2016 1.626 

jun/2016 1.487 

Mês 
Nº Visitantes Portal da 

Transparência 

jan/2016 9.115 

fev/2016 10.938 

mar/2016 11.650 

abr/2016 11.650 

mai/2016 11.884 

jun/2016 11.050 

jul/2016 1.414 

ago/2016 1.666 

set/2016 2.042 

out-16 2.220 

nov-16 2.204 

dez-16 2.289 

jul/2016 9.359 

ago/2016 10.396 

set/2016 10.555 

out-16 12.334 

nov-16 10.247 

dez-16 9.151 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/


A Divisão de Transparência Ativa é um departamento da 

Coordenadoria de Promoção da Integridade, da Controladoria Geral 

do Município de São Paulo. 

 

Equipe do Portal de Transparência: 

 

Renato Corte Lopes – Diretor de Transparência Ativa - 

rmlopes@prefeitura.sp.gov.br 

Richard Batista de Paiva – Estagiário - rbpaiva@prefeitura.sp.gov.br 

 

Caixa Departamental: portaldetransparencia@prefeitura.sp.gov.br 

 

Telefone: 3334-7409 

 

DÚVIDAS? 



Portaria Intersecretarial 003/2014 
 CGM – SECOM – SMDHC - SEMPLA 



Mapa da Portaria 

Art. 
10 

Formato Aberto 

Art.2 
Art. 
11 

Art.1 

Definições gerais 



O que diz a Portaria? 

Art. 10° Os dados e informações 

referidos nesta Portaria deverão ser 

disponibilizados em formato 

eletrônico aberto, conforme o § 3o , 

Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011 

(LAI). 

 

–Exemplo de formatos: 

Textos 

1. ODT; 

2. TXT; 

 

Planilhas 

1. ODS; 

2. CSV; 

 

Apresentação 

1. OTP 

Como executar 



Acesso à 
Informação 

Conduta 
Funcional 

Governo 
Aberto 

Transparênci
a 

O que diz a Portaria? 

Art.3º Os órgãos públicos deverão disponibilizar, 

discriminados por departamentos e Unidades 

Orçamentárias, os seus Dados Gerais constando: 

I.Competências e atribuições definidas por lei. 

II.Estrutura organizacional em forma de organograma. 

III.Endereços e telefones das respectivas unidades. 

 

Art. 4º Os órgãos públicos deverão disponibilizar as seguintes informações sobre seu quadro pessoal: 

I. Mini currículo com as informações principais sobre trajetória acadêmica e profissional da 

autoridade máxima. 

II. Agenda de atividades da autoridade máxima. 

III. Lista de todos os servidores e suas funções, informando se são efetivos ou comissionados, 

observadas as disposições estabelecidas no Decreto 50.070/2008, em especial, quanto à data 

limite de publicação no 5 (quinto) dia útil do mês. 

IV. Horário de trabalho, com entrada e saída, dos servidores que lidam diretamente com 

atendimento público. 



Acesso à 
Informação 

Conduta 
Funcional 

Governo 
Aberto 

Integrida
de 

Controle 
Social 

Inovação 

Participaçã
o 

Gestão da 
Informação 

Ética 

META1 
Como executar 

 

Texto de apresentação customizado com nome e e-mail da secretaria;  

Fonte: ponto focal de acesso à informação  

•Atribuições da unidade.  

Fonte: Lei(s) e/ou documento(s) normativo(s) que define(m) a criação, as atribuições e a 

estruturação interna do órgão.  

• Agenda de autoridades. 

 Fonte: junto ao secretariado do gabinete  

• Lista de servidores. 

 Fonte: Boletim de Nomeações + SIGPAC + Áreas fins + Praças de Atendimento 

 • Composição de gabinete.  

Fonte: Boletim de Nomeações  

Atualização: Mensal 

• Organograma 

Fonte: Lei ou  Documento normativo que define a organização 

do órgão ou entidade. 

Dados:  

1. Nomes das unidades 

2. Relação hierárquica; 



Organograma Competências Atribuídas por Lei 

Art. 119 Compete à Controladoria Geral do Município assistir, direta 

e imediatamente, o Prefeito no desempenho de suas atribuições 

quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder 

Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao 

controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao 

combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, a promoção da 

ética no serviço público, o incremento da moralidade e da 

transparência e o fomento ao controle social da gestão, no âmbito 

da Administração Municipal.  

§ 1º A Controladoria Geral do Município é o órgão central do 

Sistema de Controle Interno, do Sistema de Corregedorias e do 

Sistema de Ouvidorias.  

§ 2º A Procuradoria Geral do Município assistirá a Controladoria 

Geral do Município no controle interno da legalidade dos atos da 

Administração, resguardada sua autonomia relativa às atividades de 

consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo, nos termos do 

art. 87 da Lei Orgânica do Município.  

Art. 120. As competências da Controladoria Geral do Município se 

estendem, no que couber, às entidades privadas de interesse 

público incumbidas, ainda que transitória e eventualmente, da 

administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, 

termo de parceria, termo de cooperação, contrato de gestão ou 

quaisquer outros instrumentos de parceria.  

Exemplo 

Texto retirado da lei que 
estabelece as competências do 

órgão em questão. 



Mini Currículo Agenda da Autoridade 

Exemplo 

Dados alimentados 
conforme agenda da 
autoridade. 



Arquivos para download em pelo 
menos dois formatos: CSV ou 

ODS. 

Todos os servidores 

Demais servidores 

Informações necessárias: 

- Departamento; 

- Nome do Servidor; 

- Função; 

- Vínculo; 

Atendimento direto ao 

público 

Informações necessárias: 

-Departamento; 

- Nome do Servidor; 

- Função; 

- Vínculo; 

- Horários de entrada e saída 

Lista de Servidores 

Exemplo 

Diretamente da página 



Art. 5° Cada Secretaria, Subprefeitura ou entidade da 

Administração Indireta deverá discriminar, inclusive com valores 

previstos e atualizados, as ações e programas às quais seus 

departamentos estão associados, conforme PPA e Programa de 

Metas.  

Programa de Metas 

Fonte: Planeja Sampa 

Dados:  

1. Texto da Meta 

2. Custo Total da Meta 

Frequência de Atualização:  Na definição das Metas. 

 

Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual 

Execução orçamentária, Previsões de PPA e LOA da secretaria;  

Fonte: Portal da Transparência e Secretaria Municipal de Finanças  

Metas previstas para a secretaria;  

Fonte: Planeja Sampa  

Dados: 

1. Programa  

2. PPA 2014 (Previsão de Gastos): 

3. LOA 2014 (Valor Atualizado): Preenchimento na aprovação da LOA. 

4. Valor executado 2014: Ao final de cada ano. 

Frequência de Atualização: Anual (Janeiro) 

O que diz a Portaria? 

Como executar 



Exemplo 

2015 
Programa PPA - 2015 LOA 2015 Executado 2015 

Garantia dos direitos da população idosa                    1.256.338                 1.256.338       1.256.338  
Participação, transparência e controle social da 
administração pública                    8.327.500                 8.327.500       8.327.500  
Prevenção e Proteção às Vítimas da Violência                  23.744.876              23.744.876     23.744.876  
Promoção da cidade como centro de eventos e destino 
turístico de referência                        700.000                    700.000           700.000  
Promoção de uma cultura de cidadania e valorização da 
diversidade                    7.939.014                 7.939.014       7.939.014  
Superação da extrema pobreza                    1.090.000                 1.090.000       1.090.000  
Suporte Administrativo                  19.699.378              19.699.378     19.699.378  
Total Geral                  62.757.106              62.757.106     62.757.106  

2014 
Programa PPA - 2014 LOA 2014 Executado 2014 

Garantia dos direitos da população idosa                    1.256.338                 1.256.338       1.256.338  
Participação, transparência e controle social da 
administração pública                    8.327.500                 8.327.500       8.327.500  
Prevenção e Proteção às Vítimas da Violência                  23.744.876              23.744.876     23.744.876  
Promoção da cidade como centro de eventos e destino 
turístico de referência                        700.000                    700.000           700.000  
Promoção de uma cultura de cidadania e valorização da 
diversidade                    7.939.014                 7.939.014       7.939.014  
Superação da extrema pobreza                    1.090.000                 1.090.000       1.090.000  
Suporte Administrativo                  19.699.378              19.699.378     19.699.378  
Total Geral                  62.757.106              62.757.106     62.757.106  



Dados/Fontes:  

Conteúdo sobre as principais questões do órgão em formato de perguntas e respostas;  

Fonte: Pedidos de Acesso à Informação feito pelo SIC;  dúvidas tiradas pelo SAC; praças de 

atendimento 

Atualização: 3 a 6 meses 

Art. 7º Todos os órgãos e entidades municipais deverão manter, 

em seus respectivos sítios na Internet, seção específica para a 

divulgação das seguintes informações, conforme disposto no 

Decreto Municipal 53.623/2012 e 54.779/2014: 

 

I. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

O que diz a Portaria? 

Como executar 



Exemplo 

Modelo da página da CGM 



Art. 7° Todos os órgãos e entidades municipais deverão manter, em 

seus respectivos sítios na Internet, seção específica para a 

divulgação das seguintes informações, conforme disposto no 

Decreto Municipal 53.623/2012 e 54.779/2014: 

 

(...) 

 

IV - Termos de classificação em suas íntegras e lista com as 

informações desclassificadas. 

Dados/Fonte: 

Termos de Classificação e desclassificação dos dados considerados sigilosos pela unidade em formato 

de lista. 

Fonte: Portal da Transparência 

Atualização:  Semestral 

O que diz a Portaria? 

Como executar 



Exemplo 

Caso não hajam termos de classificação ou informações classificadas, inserir o texto: “No 

período (último semestre da atualização) a/o (nome da unidade) não teve informações 

classificadas ou desclassificadas nos graus de sigilo “secreta”, “ultrassecreta” ou 

“reservada. 

 

• Reservada: prazo de 5 anos de; 

• Secreta: prazo de 15 anos; 

• Ultrasecreta: prazo de 25 anos; 

• Informações Pessoais : prazo máximo de 100 anos; 

 

 



Dados/Fontes: 

Instruções sobre como fazer o pedido de acesso à informação;  

Fonte: Portal da Transparência e outros materiais fornecidos pela COPI/CGM  

• Local e contato para o pedido de acesso à informação presencial;  

Fonte: ponto focal de acesso à informação no órgão, Setor administrativo, praças de atendimento.  

• Relatórios anuais de Acesso à Informação;  

Fonte: Portal da Transparência  

• Pedidos Respondidos;  

Fonte: Portal da Transparência 

Atualização: Devido à pouca mudança de informações, a atualização pode ser semestral ou anual 

Art. 7° Todos os órgãos e entidades municipais deverão manter, em 

seus respectivos sítios na Internet, seção específica para a 

divulgação das seguintes informações, conforme disposto no 

Decreto Municipal 53.623/2012 e 54.779/2014: 

 (...) 

III - Telefone e o correio eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão - SIC do órgão ou entidade municipal, bem como acesso 

e instruções para o uso do e-SIC. 

O que diz a Portaria? 

Como executar 



Exemplo 

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 
 
O SIC (Serviço de Informações ao Cidadão) recebe e registra pedidos de 

acesso à informação feitos por cidadãos e cidadãs aos órgãos da 

administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de São Paulo. São 

admitidos pedidos feitos pelo sistema eletrônico (e-SIC), presencialmente 

(SIC Presencial) e por correspondência física (cartas). 

Para registro do pedido de informações por meio da Internet, o acesso deve 

ser feito pelo link http://esic.prefeitura.gov.br. 

 

O registro do pedido de forma presencial pode ser feito de segunda a sexta-

feira, das 10h às 16h, no endereço abaixo: 

 

Rua Líbero Badaró, 293 - 19º andar - Centro - São Paulo/SP  

Para o registro de pedidos por meio de cartas, a correspondência deve ser 

enviada ao endereço acima indicado, registrando a seguinte indicação no 

assunto: “Pedido de Acesso à Informação”. Também deve ser informado o 

endereço eletrônico (e-mail) ou o endereço físico para envio da resposta. 

 

E-mail para dúvidas: siccgm@prefeitura.sp.gov.br 

 

http://esic.prefeitura.sp.gov.br/


Dados/Fontes: 

Auditorias, prestação de contas, inspeções e tomadas de contas realizadas pela própria unidade ou por 

ente externo. 

Dados: 

1a. Período de realização; 

2a. Objetivo da auditoria; 

Lista e Íntegra das auditorias realizadas na Secretaria;  

Fonte: Coordenadoria de Auditoria Interna CGM  

Atualização: 03 a 06 meses. 

Art. 7° Todos os órgãos e entidades municipais deverão manter, em 

seus respectivos sítios na Internet, seção específica para a 

divulgação das seguintes informações, conforme disposto no 

Decreto Municipal 53.623/2012 e 54.779/2014: 

(...) 

II - Resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas 

de contas realizadas pelos órgãos de controle interno, incluindo 

prestações de contas relativas a exercícios anteriores; 

O que diz a Portaria? 

Como executar 



Exemplo 



Dados/Fontes: 

• Licitações em andamento devem ser indicadas no site da secretaria; 

 Fonte: E-Negócios  

• Licitações realizadas  

Fonte: Portal da Transparência  

• Licitações em Andamento específicas para MEI/EPP 

Fonte: Link LabProdam  

• Atas de RP geridas pela secretaria e atas em que a secretaria é “carona” devem ser indicadas 

 Fonte: Secretaria Municipal de Gestão e CAF 
Atualização: Semanal – mensal 

Art. 6° Os órgãos e entidades públicos municipais deverão 

disponibilizar informações sobre suas Compras Públicas, 

conforme a Unidade Orçamentária, discriminando toda a fase de 

licitação, incluindo editais, planilhas de custo, quando couber, 

observadas as disposições  

O que diz a Portaria? 

Como executar 



Exemplo 



Dados/Fonte 
Contratos, Convênios e Parcerias Vigentes da unidade devem ser colocados na íntegra e separados/diferenciados 
entre si;  
Fonte: Portal da Transparência e Coordenação de Administração e Finanças  
• Contratos não publicados no Portal da Transparência  
Fonte: Setor administrativo do órgão 

Art. 7° Todos os órgãos e entidades municipais deverão manter, 

em seus respectivos sítios na Internet, seção específica para a 

divulgação das seguintes informações, conforme disposto no 

Decreto Municipal 53.623/2012 e 54.779/2014: 

(...) 

V. Informações dos contratos, convênios e parcerias firmados pelo 

órgão contendo a sua identificação, objeto, data da assinatura, 

vigência, valor e unidade gestora, quando aplicável. 

O que diz a Portaria? 

Como executar 



Exemplo 

Contratos 
Vigentes 

Contratos 
celebrados 

Convênios 

Parcerias 



Repasses, transferências e verbas 

Legislação: Decreto Municipal nº53.623/2012, Art. 10°§ 1º e LAI, Art. 8, § 1º, II 

 

Deve-se criar um botão específico para o repasse e transferência de verbas da unidade, 

dentro da área de acesso à informação; 

• Deve ser colocado o link para o Portal da Transparência direcionando a informação;  

• É recomendado também que se informe a lista de contratos ou licitações que utilizam a 

verba repassada por outras esferas do governo.  

DADOS /Fonte: 

• Informações a respeito de repasses ou transferências de verbas que tiveram 

como origem ou destino a secretaria;  

Fonte: Portal da Transparência, seção de Execução Orçamentária 

Atualização: Mensal  

Como executar 



Mapa da Portaria 

Art. 
9 

Formato Aberto 



O que diz a Portaria? 

Dados/Fontes 

•Texto sobre seu papel e atribuições;  

•Legislação vigente que o regulamenta ou aprovada por ele;  

•Regimento interno;  

•Instruções de Participação: como, onde, forma de composição, etc.;  

•Atas, relatórios e devolutivas;  

•Resoluções;  

•Agenda de atividades, com eventos passados e previstos;  

•Quanto à composição dos conselhos e órgãos colegiados, deve-se 

disponibilizar para cada conselheiro ou representante:  

1 - Nome; 2 - Mini-cv; 3 - Foto;  

 

Fonte: Área técnica de cada unidade. 
 

Como executar 

Art. 9° 1. Conselhos e órgãos incluindo 

estrutura, contato, legislações, 

composição, horários e local de reuniões, 

deliberações, resoluções e atas. 



Exemplo 

Conselhos 



O que diz a Portaria? 

Art. 9° 2. Conferências, com agenda das 

próximas conferências, documentos base 

e relatórios finais. 

Como executar 

Dados/Fontes 

Lista das Conferências realizadas pela unidade;  

• Produtos e relatórios relacionados às Conferências; 

• Agenda com as próximas Conferências;  

 

Fonte: Área técnica de cada unidade. 



O que diz a Portaria? 

Art. 9° 3. Audiências 

públicas e consultas 

públicas, com agenda dos 

eventos, procedimentos 

para participação e 

documentos em discussão. 

Como executar 

Dados/Fontes 

• Lista de Audiências Públicas realizadas pela 

unidade;  

• Produtos e Relatórios relacionados às audiências 

públicas; 

• Data das próximas atividades a serem 

realizadas; 

 

 Fonte: Área técnica de cada unidade; 

DADOS/FONTES 

• Histórico de Consultas Públicas da unidade;  

• Resultados de Consultas Públicas da 

unidade;  

• Agenda com as próximas Consultas Públicas 

a serem realizadas pela unidade;  

 

Fonte: Área técnica de cada unidade; 

Como executar 



Exemplo 
Conferências 

Audiências Públicas 

Consultas Públicas 



O que diz a Portaria? 

Art. 9° 4. Fundos públicos, incluindo 

estrutura, composição, convênios e 

contratos, deliberações, balanço financeiro e 

atas das reuniões. 

Como executar 

Dados/Fontes 

Lista dos fundos gerenciados pela unidade 

 

Para cada fundo, deve haver: 

• Texto com seu papel e atribuições; 

• Legislação vigente;  

• Regimento interno do conselho;  

• Forma de composição do conselho;  

• Instruções de participação  

• Atas, Relatórios e Devolutivas de cada conselho; 

 

 Fonte: Área técnica de cada unidade; 

• Licitações e contratos com verba dos fundos;  

• Balanço Financeiro;  

• Agenda com as atividades já realizadas, e 

também com as futuras atividades;  



Exemplo 

Fundos 

 

FEPAC - Fundo Especial de promoção de 

Atividades Culturais 
 



Boa Práticas 

Caso o órgão possuam mais atividades que não 

estão destacadas na Portaria, mas que 

fomentem a participação social por meio de 

diálogos sociais, promoção da cidadania ou 

outro tema, basta inserir uma nova caixa de 

informações. 



Acesso ao Sistema de Publicação  da PMSP - Waran 

• Todas os órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura possuem o template 

dos botões de Acesso à Informação e Participação Social. 

 

• Para utilização ou habilitação desses na sua página é necessário pedir o acesso a 

Secretaria Executiva de Comunicação (SECOM) por meio do e-mail:  

atualizar@prefeitura.sp.gov.br 

 

• O acesso ao sistema de publicações da PMSP é autorizado mediante solicitação da 

chefia de gabinete ao Portal SECOM. 

 

• Manuais e tutoriais tanto  implementação e atualização dos botões, quanto para 

utilização do waran, estão disponíveis no link de treinamento:  

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/treinamento/index.php?p

=179491 

 
 
 

 

mailto:atualizar@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/treinamento/index.php?p=179491
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/treinamento/index.php?p=179491


Sugestão de Fluxo para Coleta de Informações 



Dúvidas 

 

E-mail: copi@prefeitura.sp.gov.br 




