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PREFETTURA DO ITIIUNICíPIO DE PORTO VELHO

coNTRoLADoRIA GERAL DO MUNIGiPtO

Aos 14 (catorze) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 09 (nove)
horas, na sede da Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação,
Comunicação e Pesquisa - CMTI, situada na Rua Dom Pedro II, na 826, bairro
Centro, Porto Velho/R0, presentes: Boris Alexander Gonçalves de Souza -
Controlador Geral do Município; Saulo Roberto Faria do Nascimento -
Coordenador Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa -
CMTI; Ranieri Braga dos Santos - Assessor de Controle Interno; Felipe Barros
da Costa - Assessor Nível 1- - CGM; Rivalter Saraiva da Silva - Técnico
Educacional Nível 2, CGE/R0; Erick Arruda Alves Saraiva - Diretor de
Departamento CMTI/PMPV; Francisco Emilson Rabelo - Analista de
Tecnologia da Informação, CMTI/PMPV; Raurisson Pereira da Silva -
0perador de Sistemas, CMTI/PMPV; lackson Emmerick - Diretor de

Departamento, CMTI/PMPV; luscelia Nunes dos santos - Analista de

Tecnologia da Informação e Comunicação, CGE/RO; Stálin Liberato Freire
Bessa - Estagiário, lotado no Departamento de Acompanhamento de Gestão e

Transparência - DGT/CGM. A presente reunião teve como obietivo apresentar o

sistema de ponto eletrônico para andamento do acordo firmado atrar'és do Termo

de Aiustamento de Gestão - TAG. assinado no dia l0 dejunho de 2019- envolvendo

o conlrole das jornadas laborais dos profissionais da saúde e o controle de ponlo

eletrônico. O Controlador Geral do Municipio. Sr. Boris Alexander. iniciou a

reuniâo. solicitando que todos os presentes se atentassem quanto aos prazos em curso

contidos no TAG/SEMUSA. e que as partes envolvidas empenhassem todos os

esÍbrços para o seu devido cumprimento. sendo dito então pelo Coordenador CIVíTI/

PMPV. Sr. Saulo Roberto Faria do Nascimento que as escalas dos profissionais da

área de saúde são de competência de gestão de Recursos Humanos da SEMUSA-

uma vez que compete a Coordenadoria desenvolver progÍama enquanto a geslão e

utilização compete a SEMUSA. O Assessor. Ranieri Braga dos Santos inÍôrmou

acerca dos bancos de dados compartilhados. e que para que se cumpra o ilem que

está Íaltando abertura das portas dos protocolos de rede e de que o Assessor Felipe

Barros da Costa criou toda a estrutura do banco de dados na Controladoria Geral dtr

Município - CGM, e que o Tecnico Rivalter de Saraiva da Silva criou toda a

cstrutura do banco de dados na Controladoria Geral do Estado - CGE O

Coordenador. Saulo Roberto Faria do Nascimento. recomendou o uso pelo

Obsen,atório da Despesa Pública de Porto Velho - ODPiPorto.L'elho de uma

l-crramenta de inteligência chamada Maltego. que é um software proprietário usado

para inteligência e ltrrense de código aberto. O Analista de Tecnologia. Francisco

Emilson Rabelo. explicou que a Escala de Sen'idores e simplesmente uma

têrramenta <le apoio a diretoria das unidades e a transparência e que não haverá

cruzamento de dados das escalas com o ponto eletrônico. O Assessor. Ranieri Braga

dos Santos- cxplicou que a cGM precisa de mecanismos de controles eficientes sobre

o sistema. Foi apresentado o Sistema desenvolvido pela CMTI para controle de ponto

eletrônico aos sen,idores da CGE Juscelia Nunes dos Santos e Rivalter Saraiva da

Silva. O Assessor. Ranieri Braga dos Sanlos. solicitou a participação da CGM no

treinamento do sistema. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrado o presente
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