
       DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH

COMUNICADO Nº 14, de 20  de julho de 2016.

Assunto : Portal da Transparência

Prezados Senhores:

Em razão do Estado estar em processo contínuo de qualificação das informações do
Portal  da  Transparência,  para  consulta  da  sociedade  e  como  instrumento  de
aperfeiçoamento da administração pública, no último dia 11 de julho, foi implantado
o novo Portal da Transparência do Governo do Estado.
As informações de pessoal dos órgãos que processam sistemas próprios de folha de
pagamento, para fins de publicação da remuneração dos seus servidores  no portal
anterior, eram enviadas por meio de arquivos exclusivos para esse fim. A partir deste
mês - folha de referência julho - a manutenção dessas informações no novo Portal da
Transparência passa a ser efetuada com as informações contidas no RMIP - Relatório
Mensal de Informações de Pagamento, informações estas que já sustentam o Sistema
de Informações de RH.

Em consequência, os arquivos destinados à atualização mensal do portal deixam de
ser necessários.

O  RMIP,  na  condição  de  sustentador  de  informações  de  Recursos  Humanos  do
Estado, e agora como fonte de informações para atualização do novo Portal deverá,
obrigatoriamente, ser remetido - recepcionado pela CELEPAR - até o dia 25 de cada
mês, ou antes em caso de feriado ou final de semana. Os procedimentos operacionais
de envio do RMIP continuam inalterados.

Excepcionalmente,  os  RMIP referentes  às  folhas  de  pagamento  do mês  de  julho,
recepcionados pela Celepar posteriormente à data estabelecida (dia 25), não poderão
atualizar o Portal por restrições de ordem técnica derivadas da implantação de uma
nova versão do software Meta4; nesses casos, os RMIP ficarão retidos na Celepar até
o  final  do  mês  de  agosto,  quando  será  possível  atualizar  novamente  o  Portal  da
Transparência. 

Atenciosamente,  
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