
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH

PAUTA DE REUNIÃO
Data: 25/03/2019, às 14h30min
Assunto: Apresentação PGE – Coordenadoria do Consultivo – Funcional – Resolução 
Conjunta PGE/SEAP – Procedimentos para consultas sobre recursos humanos
Participantes: CCON/PGE / DRH/SEAP – Diretores Gerais / Diretores Autarquias / Chefias 
de RH

1. Processos Administrativos vs Demandas Judiciais

- Estudo da legislação de RH (destacar estudo e proposta de alteração de lei e 
normatização já iniciada: Licença Especial / Férias)

- Ranking dos assuntos mais judicializados (atualizado pela PGE)

- Procedimentos para encaminhamento de consultas de processos administrativos 
à SEAP > PGE pelo Órgãos  (definições de fluxo e padronização de 
procedimentos serão estabelecidos em ato da SEAP)

- Padronização de entendimentos (impactos vs legislação/sistemas)

- Participação dos GRHS nos estudos e discussões sobre os assuntos tratados 
(definição de Grupos de Trabalho)

- Atendimento às URHs (Descentralização do atendimento das Unidades 
Vinculadas aos respectivos GRHS) 

- Cronograma de encontros periódicos

- Portal do Gestor de RH (construção de ambiente web para disponibilização de 
documentos e materiais de trabalho (Gestão do Conhecimento))

2. Projetos e ações na área de Recursos Humanos

- Capacitação (para gestores e profissionais de RH)

- Melhorias Meta4 (relatórios)

- Atualização tecnológica Meta4 (prevista para 2019)

- Gestão de Férias (elaboração de projeto e cronograma para desenvolvimento da
ferramenta – ambiente web de acesso pelo servidor – integração com o Meta4)

-  Sistema  de  Ponto  Eletrônico  (elaboração  de  projeto  e  cronograma  para
desenvolvimento da ferramenta – órgão piloto – integração com o Meta4)

3. Assuntos importantes

- Deliberações CPS (instruir protocolos de autorização nos termos dos Decretos
n.º 2879/15 e n.º 4189/16)

-  Promoção e  Progressão 2019 (protocolo  geral  instruído e  encaminhado para
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manifestação da SEFA e deliberação da CPS)

-  Licença  Especial  (reuniões  realizadas  entre  SEAP/SEFA/PGE  –  orientações
serão encaminhadas assim que houver conclusão sobre o assunto)

- Reestruturação Administrativa - Alteração da Lei nº 8485 (status do projeto de lei 
e próximos eventos) e impactos na área de Recursos Humanos

4. Alertas

- Manutenção da Folha de pagamento (atenção ao cronograma de manutenção –
realizar as devidas conferências – análise dos reprocessamentos deverá ser mais
rígida – não haverá autorização para pagamento em folha complementar por erro
de  manutenção  –  destacar  termos  da  Resolução  Conjunta  n.º 10/2015  -
SEFA/SEAP/SEPL)

-  Protocolos  digitais  (manual  de  orientações  –  treinamento  –  DRH  solicitará
feedback da implantação e sugestões de melhorias)

Apresentação: 

Luiz Gustavo Sulek Castilho

Diretor de Recursos Humanos
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