Café Hacker Portal da Transparência
Devolutiva sobre demandas apresentadas
25 de outubro de 2013 – 16h00 a 18h00
Local: Auditório da Biblioteca Mário de Andrade
Ao final de cada encontro da série “Café Hacker”, a Controladoria Geral do
Município (CGM) e o órgão ou entidade pública parceiro no evento se
comprometem a sistematizar as contribuições apresentadas, dar retorno sobre as
demandas e indicar os próximos passos para que as sugestões sejam
implementadas.
Este documento dedica-se a registrar as discussões referentes ao Café Hacker
Portal da Transparência, atividade que compôs a programação do evento São
Paulo Aberta, realizada no dia 25 de outubro de 2013. Este encontro foi fruto de
uma parceria entre a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Município (Prodam) e a Controladoria Geral do Município (CGM).
Gabriel Ponzetto, diretor da divisão de transparência ativa da Coordenação de
Promoção da Integridade (COPI - CGM), apresentou a evolução do Portal da
Transparência da Prefeitura de São Paulo em um breve histórico. Inicialmente
restrito à divulgação de salários e cargos dos servidores municipais, o Portal vem
sendo atualizado e hoje apresenta informações específicas para Transparência,
com variados indicadores e dados da administração pública direta e indireta.
Segundo Gabriel, o sistema atual facilita o acesso aos dados disponibilizados pelos
Órgãos da Prefeitura, o que permite uma atualização mais eficiente do sistema,
mas ainda enfrenta algumas dificuldades. Entre elas estão a disponibilização das
informações somente em formatos fechados e a restrição a um controle mais
eficiente sobre a qualidade dos dados.
Fabiano Angélico, coordenador da COPI-CGM, ressaltou a importância de se
discutir uma Política de Transparência para o Município, e reiterou o pedido de
sugestões para o Portal, tanto a respeito de alterações mais rápidas, a serem
incorporadas já no formato atual, quanto de alterações de maior complexidade,
que só poderão ser contempladas futuramente.
O Café Hacker se desenvolveu então com sugestões ora focadas em melhorias para
o portal atual e outras propostas a serem incorporadas após sua reformulação,
ainda em fase embrionária de desenvolvimento.
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Os números entre colchetes indicam o autor das questões durante o evento, de acordo com a
lista de intervenções disponível no final deste documento.

O evento reuniu programadores, ativistas e organizações da sociedade civil para
que fizessem comentários e sugestões sobre a disponibilização de informações
pelo Portal de Transparência da Prefeitura de São Paulo.
As contribuições recebidas nesta ocasião dão início ao processo de reformulação
do Portal, para o qual a CGM promoverá novas consultas à população a fim de
atingir um projeto que atenda das demandas dos munícipes por transparência de
forma eficiente e acessível.
O vídeo do evento na íntegra pode ser acessado no Canal da CGM no Youtube, neste
link. Informações sobre os outros cafés Hackers estão disponíveis no blog
CaféHackerSP
Concebida com base nas contribuições apresentadas pelos participantes do Café
Hacker Portal da Transparência, esta devolutiva contém:
1) Quadro-síntese de sugestões formulado a partir das falas dos participantes no
encontro;
2) Sistematização completa das perguntas, sugestões e observações
apresentadas no evento.
3) Referências apresentadas durante o debate.
I. QUADRO SÍNTESE DAS SUGESTÕES
#

Sugestões para portal atual

1.1

Adequar o Portal de Transparência para que atenda o detalhamento de
despesas previsto pela Lei nº 7.185/2010 (Capiberibe);

1.2

Disponibilizar as informações em formatos abertos e assegurar sua
divulgação em linguagem acessível para o cidadão, explicando os processos
orçamentários e outros dados de forma didática;

1.2

#Observação: A Divisão de Transparência Ativa vêm empenhando esforços
para divulgar informações em linguagem mais acessível.

1.3

Usar Ferramentas de busca e narrativas que dialoguem com os usos mais
recorrentes;

1.4

Liberar API dos relatórios;
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#

Sugestões para reformulação do portal

2.1

Documentar as bases (metadados), como fez o Governo do Estado no
Catálogo de Sistemas e Bases de Dados;

2.2

Integrar o Portal com recursos web como Json, HTTP, e outros;

2.3

Manter um canal para receber notificações de problemas e enviar
trackings para o acompanhamento das queixas;

2.4

Disponibilizar o código em repositório como GitHub;

2.5

Utilizar C-KAN para promover integração com outras cidades e
plataformas;

2.6

Oferecer cursos online para formação sobre peças orçamentárias;

2.7

Permitir que usuários participem da moderação do portal;

2.8

Descentralizar a responsabilidade de alimentação do portal entre os
órgãos prestadores de contas;

2.9

Usar o Portal para divulgar a LAI, assim como manuais e cursos de
formação;

2.10 Catalogar Serviços e divulgá-los;
2.11 Apresentar os recursos disponíveis no Portal;
2.12 Divulgar os processos de construção de Portal;
2.13 Dar publicidade a projetos, propostas de governo, intencionalidades;
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II. SISTEMATIZAÇÃO COMPLETA
a) Disponibilização de informações
- São Paulo deverá ter um portal de dados abertos ou essas bases serão
disponibilizadas em outro local?[1]

b) Aprimoramento do portal atual
- Adequar o Portal de Transparência para que atenda o detalhamento de despesas
previsto pela Lei nº 7.185/2010 (Capiberibe) [1]
-Disponibilizar as informações em formatos abertos e assegurar sua divulgação em
linguagem acessível para o cidadão, explicando os processos orçamentários e outros
dados de forma didática [1]
Obs: Gabriel: Está previsto, vamos olhar para isso. Pensamos em fazer um
glossário.
- Ferramentas de busca e narrativas que dialoguem com os usos [1]
- Liberar API dos relatórios; [2]
Obs:. Conversar com a Prodam e ver impacto deste procedimento no sistema, no
tráfego de dados.
c) Propostas para o novo portal
- Documentar as bases (metadados), como fez o Governo do Estado no Catálogo de
Sistemas e Bases de Dados [2]
- Sair do universo reporting services e integrar com recursos web - Json, http... [2]
- Canal para enviar bugs e problemas e enviar trackings sobre o que já foi resolvido;
também disponibilizar o código em repositório tipo GitHub [4]
- Utilizar C-KAN para promover integração com outras cidades e plataformas [4]
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- Brasil Transparente e Transparência Paulista são modelos que podem inspirar
programas de aprimoramento dos portais para os municípios [1]
- Criar cursos online para formação sobre peças orçamentárias. [3]
- OKFn e CIS se oferecem para apoiar o processo de implementação multiplataforma
de APIs e linked data [1]
- Integrar com ferramentas de controle social e fiscalização pela população. [3]
- Oferecer as informações, não compartimentadas conforme departamentos
governamentais, mas na lógica/perspectiva do cidadão. [4]
- Permitir que usuários participem da moderação do portal [4]
- Descentralizar alimentação do portal, responsabilizando cada órgão pela
atualização de seus dados [3]
- Usar o portal da transparência para divulgar a LAI, assim como manuais e cursos
de formação. [3]
- Utilizar os telecentros para divulgar a LAI e o Portal da Transparência [5]
- Catalogar serviços e divulgá-los no Portal da Transparência [5]
- Apresentar os recursos disponíveis e a importância do Portal da Transparência
Definir claramente a prioridade que este projeto representa na Controladoria Geral
do Município, apresentando os recursos disponíveis. Corre o risco de não atender às
expectativas. Os termos desse processo de construção devem estar explicitados no
próprio portal [6]
- Espaço para projetos, propostas de governo, intencionalidades; os canais internos
de tramitação desses processos precisam ser oxigenados, e alguns desses documentos
publicizados [6]
Obs: Estamos enfrentando o desafio de melhorar a linguagem dos documentos;
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III. REFERÊNCIAS EXTERNAS:
http://cafehackersp.org/
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx
http://br.okfn.org/
http://ckan.org
http://www.cisnt.com.br/
http://www.desempenhopolitico.com.br/
http://transparenciamunicipal.fundap.sp.gov.br
http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/BrasilTransparente/index.asp
IV. LISTA DE PARTICIPANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gisele
Breno
Laura
Daniela Mattern
Vera
Jorge Kayano
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