
PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE PORTO VELHO

ATA DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA MINUTA DE DECRETO SOBRE
TRANSPARÊNCIA ATIVA

Ao décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala

de reuniões da CGM, estiveram presentes os servidores da CGM: Louise Fernanda Oliveira

Araújo Gomes, Manoel Jesus do Nascimento, Milton Porfírio Alves, Mirele Nery Infante,

Roza Bete Macedo Malta; do Secretaria Geral de Governo - SGG Marta Souza Costa Brito. O

servídor Milton íniciou a reunião reapresentando a minuta de decreto sobre transparência

ativa aos presentes. Assim, foi proposto pelos presentes na reunião que haja a junção da

minuta com o Decreto 14.565/2017, promovendo assim a publicação de único decreto

relacionado à transparência ativa e passiva. Em prosseguimento, a servidora Marta solicitou

que seja incluída na norma a definição de prazo imediato e solicitou que seja informada a

competência do responsável em disponibilizar as informações referentes a Convênios e

Transferências. A servidora Louise mencionou que havendo a junção dos decretos, é melhor

que sejam estabelecidas a competências junto à descrição de cada item. A servidora Marta

solicitou a retirada dos termos "sempre que possível", solicitou esclarecimentos quanto ao

inciso VII do artigo 06 sobre dicionário de dados e que seja solicitada a divulgação apenas do

institucional de telefones, endereços e e-mails. A servidora Marta informou, ainda, que no

Item "Ações e Programas" deverá haver conexão com os termos utilizados no 51MPLAG do

Municipio e que o subitem "carta de serviços" será melhor enquadrado no Item

"Institucional". A servidora Louise mencionou que será necessária a avaliação dos pontos

exigidos no subitem "carta de serviços", tendo em vista a quantidade de itens. Assim,

encerrou-se a reunião com a revisão até o item "Ações e Programas", às doze horas. Eu,
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Louise Fernanda Oliveira Araúj

pelos demais presentes.
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