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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 977/2016-PGJ, DE 25 DE AGOSTO DE 2016. 

(PROTOCOLADO Nº 108.808/2016) 
 
*Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 

11/11/2019 

 Cria o Comitê de Acompanhamento do Portal 
da Transparência do Ministério Público do 
Estado de São Paulo. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, na Resolução nº 

86, de 21 de março de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, na Resolução nº 

89, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, na Resolução nº 

744/2012-PGJ, de 20 de setembro de 2012, e Resolução nº 814/2014-PGJ, de 28 de fevereiro 

de 2014, que tratam do Portal da Transparência e do acesso às informações institucionais do 

Ministério Público; 

CONSIDERANDO a consagração do princípio da transparência ativa, que deve prevalecer no 

Estado Democrático de Direito, tornando possível o acompanhamento e fiscalização das 

atividades desenvolvidas pela administração pública; 

CONSIDERANDO que o Portal da Transparência é instrumento público disponibilizado para 

a consecução de tais objetivos e apresenta-se como ferramenta dinâmica que demanda 

acompanhamento constante e adoção de mecanismos que permitam a implementação de 

medidas visando seu constante aprimoramento e, por derradeiro, o cumprimento eficaz de 

sua missão; 

CONSIDERANDO a necessidade de formalização e registro dos trabalhos que já estavam 

sendo desenvolvidos pela equipe responsável pelo acompanhamento e atualização do Portal 

da Transparência; 

CONSIDERANDO a conveniência de se regulamentar o desenvolvimento das atividades 

anteriormente descritas, bem como a exigência ininterrupta de análises das medidas a serem 

recomendadas no âmbito desta Instituição,  

EXPEDE a seguinte RESOLUÇÃO:  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/744.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/744.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/814.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/814.pdf
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Art. 1º. Fica criado o Comitê de Acompanhamento do Portal da Transparência do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, vinculado à Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Planejamento Institucional, que será integrado por membros e servidores, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, cabendo a Coordenação dos trabalhos ao membro indicado para 

tal fim. 

Art. 2º. Compete ao Comitê: 

I - acompanhar a constante atualização das informações disponibilizadas no Portal da 

Transparência; 

II - difundir a importância das questões relacionadas ao Portal da Transparência e o acesso a 

informações; 

III - implementar e propor a adoção das medidas necessárias, assim como o recebimento e 

análise de sugestões, para aprimoramento da ferramenta disponibilizada; 

IV - realizar interlocução com a Comissão de Controle Adminstrativo e Financeiro do Conselho 

Nacional do Ministério Público, para o adequado cumprimento das Resoluções nºs 86 e 89, 

que tratam das informações a serem disponibilizadas no Portal da Transparência. 

Art. 3º. As deliberações do Comitê de Acompanhamento serão encaminhadas a 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional para análise e decisão acerca 

da adoção das providências pertinentes. 

Art. 4º. O Comitê reunir-se-á por convocação de seu membro Coordenador. 

Art. 5º. Esta REsolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  
São Paulo, 25 de agosto de 2016. 
  
 
 
GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.126, n.161, p.45, de 26 de agosto de 2016.  

 


