Portal da Transparência

Sistema online que disponibiliza um portal na Internet para que os municípios
publiquem as informações obrigatórias determinadas na Lei de Responsabilidade
Fiscal e cumpram os preceitos da Lei de Acesso à Informação.



A solução contempla todos os elementos necessários para permitir que o
município publique as informações obrigatórias impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 101/2000 e posterior
alteração dada pela Lei Complementar Federal 131/2009) e atenda à Lei
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de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal 12.527/2011) disponibilizando
informações, tais como:



o

Editais e Concursos

o

Cargos e Salários dos servidores e funcionários

o

Contratos

o

Pagamentos efetuados

o

Repasses recebidos

o

Receitas e despesas

o

Legislação, em especial PPA, LDO, LOA

O Sistema é integrado com o banco de dados da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, permitindo a consulta direta dos repasses feitos pelo
estado ao município



Integrado também ao banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, o Sistema permite a consulta das informações de receitas e
despesas do município declaradas, pela administração municipal, ao
tribunal
o

Por meio dessa integração, o administrador consegue alimentar o
portal com o mesmo modelo de arquivo que deve ser submetido
para o TCE-SP – AUDESP



O Portal conta com uma solução para implantar o serviço de SIC – Serviço
de Informação ao Cidadão, um canal para que os munícipes possam
solicitar aos órgãos públicos as informações que não são disponibilizadas
por meio do portal (requisito da Lei de Acesso à Informação)



Há, ainda, uma integração com a base de dados da Fundação SEADE,
permitindo consultar todas as informações disponíveis sobre o município



O valor do serviço compreende a infraestrutura de TI, a equipe de
manutenção do portal e o serviço de suporte técnico à solução



O portal pode ser personalizado com o brasão do município e fotos



URL para cesso ao portal personalizada para o município, no padrão:
www.transparencia.[nome do município].sp.gov.br
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Segurança e disponibilidade do serviço garantidas pelo Data Center
Prodesp



Facilidade de utilizar o portal como serviço (custeio), pagando apenas um
valor mensal, sem ter que se preocupar com a sua manutenção, com a
infraestrutura de TI necessária ao seu funcionamento e equipe de suporte
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