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1. APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no inciso III, do art. 30, da Lei de Acesso à
Informação – LAI (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), e ao previsto no
§1º, do art. 29, da Resolução nº 18.806, de 12 de abril de 2016, apresentamos o
relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos,
atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os pedidos.

2. ESTATÍSTICAS
No ano de 2021, a Ouvidoria do TCE-PA recebeu um total de 46 (quarenta
e seis) pedidos de acesso à informação. Entretanto, o universo de pedidos
utilizado na demonstração dos resultados do período não é único, pois havia 01
(um) pedido de acesso à informação em análise na Ouvidoria (“pendente”) no
final de 2021.
Assim, a tabela 3 “Tempo de Resposta às Demandas” emprega 45
(quarenta e cinco) demandas e a tabela 1 “Pedidos de Informação por Trimestre”
utiliza 46 (quarenta e seis). As demais tabelas também têm por base 46
(quarenta e seis) manifestações.

2.1 Pedidos de Acesso à Informação por Trimestre
No ano de 2021, a Ouvidoria do TCE-PA recebeu 46 (quarenta e seis)
demandas que tiveram como parâmetro a Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011). A distribuição por trimestre ocorreu conforme os dados
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Pedidos de Informação por Trimestre 2021
Período
Pedidos
%
1º Trimestre
20
43,48
2º Trimestre
14
30,43
3º Trimestre
8
17,39
4º Trimestre
4
8,70
Total / Base %
46
100,00
Fonte: Sistema Ouvidoria On-line.
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2.2 Índice de Resolutividade dos Pedidos de Informação
Até o dia 31 de dezembro, a Ouvidoria recebeu 46 (quarenta e seis)
pedidos de acesso à informação válidos e respondeu a 45 (quarenta e cinco),
atingindo um índice de resolutividade da ordem de 97,83% no ano de 2021.
O índice de resolutividade em cada trimestre é demonstrado na tabela
abaixo.

Tabela 2 - Índice de Resolutividade dos Pedidos de Informação 2021
Período
Índice de
Resolutividade
1º Trimestre
100,00%
2º Trimestre
100,00%
3º Trimestre
100,00%
4º Trimestre
75,00%
Total / Base %
100,00%
Fonte: Sistema Ouvidoria On-line.
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2.3 Pedidos de Informação por Tempo de Resposta
No que concerne ao tempo de resposta (lapso entre a data de
recebimento e a de conclusão de cada demanda), Tabela 3, no ano em foco,
31,11% (14) dos pedidos foram processados e receberam resposta no prazo de
até 05 dias.
No mesmo período, 68,88% (31) dos pedidos de acesso à informação
foram respondidos dentro do prazo de 06 até 20 dias.

Tabela 3 - Pedidos de Informação por Tempo de Resposta 2021
Nº
%
Período
14
31,11
0 a 5 dias
15
33,33
6 a 10 dias
11
24,44
11 a 15 dias
05
11,11
16 a 20 dias
----Acima de 20 dias
45
100,00
Total / Base %
Fonte: Sistema Ouvidoria On-line.
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2.4 Pedidos de Informação por Canal de Comunicação
A Ouvidoria recebe pedidos de informação por seis canais de
comunicação: Portal do TCE-PA (Sistema Ouvidoria On-line e e-SIC), e-mail,
telefone, correspondência, de forma presencial e por caixa coletora.
No ano de 2021 (Tabela 4), 93,48% (43) dos pedidos de informação foram
recebidos por meio do Portal do TCE-PA (sistema Ouvidoria On-line / e-SIC). O
segundo canal mais utilizado foi o e-mail (ouvidoria@tce.pa.gov.br), com 03
solicitações, equivalendo a 6,52% das demandas.
No período, não foi formulado pedido de acesso à informação utilizando
os demais canais.

Tabela 4 - Pedidos de Informação por Canal de Comunicação 2021
Canal de Comunicação
Nº
%
Portal TCE-PA (Sistema Ouvidoria On-line / e-SIC)
43
93,48
E-mail
03
6,52
Telefone
00
--Correspondência
00
--Presencial
00
--Caixa Coletora
00
--Total / Base %
46
100,00
Fonte: Sistema Ouvidoria On-line.
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2.5 Pedidos de Informação por Unidade Demandada
No ano de 2021 foram solicitadas informações de 07 (sete) Unidades do
TCE-PA (Tabela 5).
As unidades mais demandadas foram a Secretaria de Gestão de Pessoas,
responsável por responder a 41,30% (19) das demandas apresentadas e a
Secretaria de Controle Externo, destino de 26,09% (12) dos pedidos de acesso
à informação.
Os pedidos de acesso à informação, distribuídos por unidade demandada,
estão representados na tabela a seguir.
Tabela 5 - Pedidos de Informação por Unidade Demandada 2021
Unidade
Nº
%
Presidência
01
2,17
2,17
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
01
Secretaria-Geral
07
15,22
Secretaria de Controle Externo
12
26,09
Secretaria de Tecnologia da Informação
01
2,17
Secretaria de Gestão de Pessoas
19
41,30
Ouvidoria
04
8,70
Em análise (“pendente”)
01
2,17
Total / Base %
46
100,00
Fonte: Sistema Ouvidoria On-line.
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2.6 Pedidos de Informação por Procedência
No ano de 2021, além do Pará, 14 diferentes unidades da federação
(Tabela 6) foram responsáveis pelos pedidos de informação. As unidades que
mais originaram pedidos foram o Estado do Pará com 52,17% (24), Minas Gerais
e Rio de Janeiro com 6,52% (03), cada um.
Quanto ao Estado do Pará, os 24 (vinte e quatro) pedidos de acesso à
informação recebidos foram originados em 06 (seis) municípios, dentre os 144
(cento e quarenta e quatro) que compõem essa Unidade da Federação.
A participação por município demonstra uma maior concentração em
Belém com 75,00% (18).
Tabela 6 - Pedidos de Informação por Procedência 2021
Procedência
Nº
%
%
Pará
24
52,17
100,00
Ananindeua
02
4,35
8,33
Belém
18
39,13
75,00
Belterra
01
2,17
4,17
Redenção
01
2,17
4,17
Santarém
01
2,17
4,17
Tucumã
01
2,17
4,17
Alagoas
01
2,17
--Amapá
02
4,35
--Bahia
01
2,17
--Espírito Santo
02
4,35
--Minas Gerais
03
6,52
--Paraíba
01
2,17
--Paraná
01
2,17
Piauí
02
4,35
Rio de Janeiro
03
6,52
--Rio Grande do Sul
01
2,17
--Rondônia
01
2,17
São Paulo
02
4,35
--Sergipe
01
2,17
--Tocantins
01
2,17
Total / Base %
46
100,00
--Fonte: Sistema Ouvidoria On-line.
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3. PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO RECEBIDOS
Os pedidos de acesso à informação realizados com solicitação de sigilo
ou com dados pessoais expostos são apresentados, no quadro abaixo, com
parte do seu conteúdo protegido.
Demandante

Data da solicitação

Prazo de
Atendimento
Descrição do Pedido de Acesso à Informação
1 Gabriel Cozendey Pereira 04/01/2021
11 dias
Silva
Bom dia. Por favor, gostaria de saber se há norma estadual que determine a
atuação preventiva do TCE em procedimentos de licitações de obras, de
concessões, de PPPs e de autorizações, especialmente em projetos de
infraestrutura e antes da publicação dos respectivos editais, similarmente ao
que
ocorre
em
âmbito
federal,
com
o
TCU.
Independentemente da resposta acima, solicito respeitosamente informar, por
gentileza, se há casos concretos em que o TCE tenha atuado preventivamente
e antes da publicação dos editais em projetos de infraestrutura.
Muito obrigado.
2 Marcella de lima bastos
05/01/2021
15 dias
Gostaria de saber todos os cargos ocupados e cargos vagos no município de
Santarém pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ (cargos comissionados,
temporários e concursados)
obrigada.
3 Marcella de lima bastos
15/01/2021
04 dias
bom dia, gostaria de saber qual a Controladoria, ou qual o setor dentro do
TCE- PA que analisa os processos vindos do Oeste do Pará e de Santarém.
obrigada.
4
KENNAY
LOPES 15/01/2021
11 dias
CALDERARO

SOLICITO INFORMAÇÃO ACERCA DO CONCURSO EDITAL Nº 1-TCE-PA
DE 2016, FUI CANDIDATO AO CARGO 26 - AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO ÁREA-DIREITO- SANTARÉM, FICANDO CLASSIFICADO EM 31º
COLOCAÇÃO.
GOSTARIA DE SABER ATÉ QUANDO O CONCURSO FOI PRORROGADO
E SE HOUVE CHAMADA DE ALGUM CLASSIFICADO PARA O REFERIDO
CARGO NA UNIDADE REGIONAL DE SANTARÉM, OU SE EXISTE
PREVISÃO DE CHAMADA AINDA DE ALGUM CANDIDATO DESTE CARGO,
APESAR DO CONCURSO SER PARA CADASTRO DE RESERVA.
AGRADEÇO DESDE JÁ.

10

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
OUVIDORIA
5 Jeanne Duarte
30/01/2021
04 dias
Com base na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), solicito as
seguintes, informações referentes ao TCE-PA:
O TCE-PA é responsável pela fiscalização e controle das contas de quantas
unidades jurisdicionadas. Por isso solicitamos o número de unidades
juridicionadas deste Tribunal de Contas, informações detalhadas contendo
secretarias, autarquias, empresas públicas, etc.
Atenciosamente,
6 Jeanne Duarte
30/01/2021
10 dias
Com base na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), solicito as
seguintes, informações referentes ao TCE-PA:
Quantos ao número de Auditores de Controle Externo, concursados em nível
superior, atualmente fazem parte do TCE-PA?
Atenciosamente,
7 Raquel Bandeira das Neves 02/02/2021
01 dia
Solicito informações sobre o número de unidades jurisdicionadas do Tribunal
de Contas.
A informação detalhada, contendo secretarias, autarquias, empresas públicas,
etc.
8 Raquel Bandeira das Neves 02/02/2021
07 dias
Solicito informações sobre o número de “Auditores de Controle Externo”,
concursados em nível superior que atualmente fazem parte do Tribunal de
Contas.
9 Jeanne Duarte
03/02/2021
05 dias
Com base na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), solicito as
seguintes, informações referentes ao TCE-PA:
1. O TCE-PA é responsável pela fiscalização e controle das contas de quantas
unidades jurisdicionadas. Por isso solicitamos o número de unidades
juridicionadas deste Tribunal de Contas, informações detalhadas contendo
secretarias, autarquias, empresas públicas, etc
10 Jeanne Duarte
03/02/2021
06 dias
Senhores, bom dia! Gostaria, por gentileza, de saber da atualização da lista
(cargos criados por lei para o TCE - PA) em anexo.
1.
Se
a
mesma
é
valida
e
se
houve
atualização;
2. Se o numero contido nela para o cargo de administração (área
administrativa) é 8 (oito) realmente.
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11 Brenda Caroline de Souza 12/02/2021
07 dias
Correa
Gostaria de obter a relação dos servidores ativos que ocupam o cargo "Auditor
de Controle Externo - Área: Administrativa Especialidade: Estatística", uma vez que não localizei no Portal da
Transparência deste site. Informo que a pesquisa fora feita do documento que
segue anexo.
Solicito, por gentileza, que seja informado quais os servidores que ocupam o
cargo descrito acima.
Grata desde já e no aguardo de um breve retorno!
12 Jose Paulo Guedes Brito
25/02/2021
07 dias
Prezados, bom dia!
Sou servidor do TC*** e estou pesquisando sobre o procedimento de
julgamento das contas do próprio TCE.
Vi que, à semelhança do ******, a Constituição Paraense dispõe que as contas
do TCEPA serão julgadas pela assembleia legislativa. Assim, gostaria de
saber o seguinte:
1 - o TCEPA emite parecer prévio sobre suas próprias contas?
2 - o TCEPA realiza auditoria nas suas contas a fim de subsidiar o parecer
prévio (caso emita parecer)?
3 - em realizando auditoria, qual unidade o faz (a de controle interno ou de
controle externo)?
4 - qual o prazo de prestação de contas e quais as peças (há como encaminhar
o normativo)?
5 - há como disponibilizar cópia de um processo?
Se for mais conveniente, podemos conversar por telefone (meu Whatsapp:
***9 ****-****; Telegram: 96 9 9151-7710 - usuário: @***************)
Grato.
13 Maria Eduarda Sousa 02/03/2021
07 dias
Oliveira Fernandes
Olá, meu nome é Maria Eduarda Fernandes, sou aluna do último ano de
Ciências Contábeis. Estou fazendo uma pesquisa para coletar todas as
orientações emitidas pelos Tribunais de Contas em relação a contabilização
de recursos destinados ao enfrentamento da Emergência de Saúde decorrente
o COVID-19, semelhante às notas técnicas emitidas pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), bem como referentes às mudanças adotadas em
relação aos aspectos de classificação das contas, adiantamento/suspensão
de dívidas, transparência e aquisições/contratações, durante o exercício de
2020. Pesquisando pelo site do TCE-PA, não encontrei nenhuma.
Solicito encarecidamente o envio dessas informações, caso haja alguma
orientação emitida em referência aos aspectos de contabilização de recursos,
classificação das receitas e despesas, adiantamento/suspensão das dívidas,
transparência e contratações/aquisições por dispensa, durante o exercício de
2020.
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14
Hegina
Lyz
Cunha 11/03/2021
07 dias
Goncalves
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARÁ.
ASSUNTO: Cargo vago e ocupado - cargo 06 de Auditor de Controle Externo
– Administrativo – Ciências Contábeis.
Senhor Presidente,
HÉGINA LYZ CUNHA GONÇALVES, portadora do RG ******* e CPF
***.945.***-**, aprovada no concurso nº 001/2016-TCE/Pa, para o cargo 06 de
Auditor de Controle Externo – Administrativo – Ciências Contábeis, vem
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, com base da Lei de Acesso a
Informação, ou seja, na Lei nº 12.527/2011, que se digne fornecer a situação
(nomeação e posse) das duas vagas para o cargo 06 de Auditor de Controle
Externo – Administrativo – Ciências Contábeis.
Nesse sentido, trata-se de informações de relevância social para se possa
aferir os quantitativos de cargo vago e ocupado, uma vez que, fui aprovada
para o cargo de Auditor de Controle Externo – Administrativo – Contabilidade,
e busco minha nomeação, e ainda, por dizer respeito aos princípios basilares
e constitucionais que devem reger a administração pública.
Reitero votos de estima.
Cordialmente,
Hégina Lyz Cunha Gonçalves
CPF ***.***.***-**
15
Hegina
Lyz
Cunha 11/03/2021
01 dia
Goncalves
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARÁ.
ASSUNTO: Validade do concurso nº 001/2016-TCE/Pa.
Senhor Presidente,
HÉGINA LYZ CUNHA GONÇALVES, portadora do RG ******* e CPF
***.945.***-**, aprovada no concurso nº 001/2016-TCE/Pa, para o cargo 06 de
Auditor de Controle Externo – Administrativo – Ciências Contábeis, vem
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, com base da Lei de Acesso a
Informação, ou seja, na Lei nº 12.527/2011, que se digne a informar a validade
do concurso nº 001/2016-TCE/Pa.
Esta solicitação é em virtude da notícia veiculada na rede social de que
comissões aprovaram suspensão do prazo de validade de concursos no
Estado do Pará.
Reitero votos de estima.
Cordialmente,
Hégina Lyz Cunha Gonçalves
CPF ***.***.***-**
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16 Josemar Vieira dos Santos 16/03/2021
07 dias
SENHOR OUVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
Senhor Odilon Inácio Teixeira
Nos termos da Lei nº 12.527/2011 e Resolução 18.806/2016, Josemar Vieira
dos Santos, inscrito no CPF n° ***.***.***-72, RG n°******* SSP/***, filho do Sr.
********************, inscrito no CPF n°***.***.***-00, RG n°***** PM/PA, servidor
aposentado da Polícia ******** do Estado do Pará, vem respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, solicitar a portaria de aposentadoria e suas
retificações (se for o caso) do referido servidor.
17 Bruno Buscariolli Pereira 18/03/2021
13 dias
Prezado TCE PA,
Gostaria de saber os seguintes números totais anuais
1) Processos deliberados
2) Processos de fiscalizações deliberados
3) Atos de pessoal registrados
4) Pareceres prévios emitidos sobre as contas prestadas pelos Prefeitos
5) Consultas respondidas
6) Procedimentos licitatórios suspensos
7) Recursos deliberados
8) Sessões realizadas
9) Multas aplicadas
10) Ressarcimentos ao erário determinados
11) Intimações realizadas para pagamento de multa e para ressarcimento ao
erário
12) Certidões de débito encaminhadas ao Ministério Público de Contas para
as providências cabíveis à execução pela Advocacia Geral do Estado ou
Procuradorias Municipais
13) Valores recebidos relativos a notificações anteriores de multas
14) Valores ressarcidos ao erário relativos a notificações anteriores
15) Acórdãos publicados
16) numero total de servidores do TCE PA(número absoluto em dezembro de
cada ano)
Gostaria de receber essas informações para os anos de 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020.
Estou usando como critério para essa solicitação, o relatório do TCE ****, cuja
tabela de atividades segue em anexo.
18 Paulo Sergio de Almeida 21/03/2021
19 dias
Mais
Pesquisa para tese de Mestrado
Prezados Senhores:
Sou Paulo Sergio de Almeida Maia, CPF ***.***.172-**, RG ******* SSP/**,
morador da Avenida Governador Jose Malcher ***, Bairro ********, Cidade de
Belém, Estado do PA.

14

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
OUVIDORIA
Gostaria de informações para pesquisa de Tese de Mestrado a ser
apresentado sobre as ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS
SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha.
Nossos questionamentos são
1- Dados para analisar Qual o Cenário Geral das ONGs ONGs, OSCIPS,
FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de
Belém, no Bairro da Pratinha.
2- Qual o valor dos recursos disponibilizados para ONGs, OSCIPS,
FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de
Belém, no Bairro da Pratinha.
3- Qual o montante de Recursos ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E
INSTITUTOS SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da
Pratinha.
4- Quais os impactos dos trabalhos desenvolvidos pelas ONGs, OSCIPS,
FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de
Belém, no Bairro da Pratinha.
5- Qual o nível de educação das comunidades que receberam estes trabalhos
das ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no estado do
Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha.
6- Quais os resultados dos trabalhos apresentados e desenvolvidos pelas
ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no estado do Pará,
na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha.
7- Como o TCE CGU e IBGE analisam os resultados dos trabalhos
apresentados pelas ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS
no estado do Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha, foram
satisfatórios e alcançaram os objetivos previstos nos projetos iniciais, qual este
percentual?
8- Como o TCE, CGU e IBGE realizam as pesquisas Quantitativas e
Qualitativas sobre os trabalhos apresentados e realizados?
9- Quantas ONGS estão cadastradas no Sistema como ONGs, OSCIPS,
FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de
Belém, no Bairro da Pratinha.
10- Quais valores foram repassados nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020, para as ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no
estado do Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha.
11 - Quais valores estão disponíveis?
12- Quais procedimentos são utilizados para que o repasse das verbas chegue
até as ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS SOCIAS no estado do
Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha.
13- Quantos projetos foram apresentados e aprovados nos anos de 2016,
2017, 2018, 2019 e 202 pelas ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS
SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha.
14- Quantos foram a fundo perdidos e quantos fora por financiamento com
reembolso dos financiamentos pelas ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E
INSTITUTOS SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da
Pratinha.
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15- Quais informações a mais constam no sistema e podem ser repassadas
para a pesquisa sobre as ONGs, OSCIPS, FUNDAÇÕES E INSTITUTOS
SOCIAS no estado do Pará, na Cidade de Belém, no Bairro da Pratinha.
Ficarei no aguardo dos dados solicitados para a pesquisa e Tese do TCC do
Mestrado.
Grato pelo atendimento,
Paulo Maia
(**) 9****-****.
19 Oscar Carlos das Neves 28/03/2021
03 dias
Lebre
Olá, meu nome é OSCAR CARLOS DAS NEVES LEBRE – RG ***.648/** e
CFP nº ***.570.***-00, residente e domiciliado em Porto Velho – RO (Endereço:
Rua ***************, **** – ******** Pontes ******), contato: 69 *******-*******,
estou como aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação –
PROFINIT, no ponto focal do Instituto Federal de Rondônia – IFRO, tendo
como pesquisa de conclusão de curso uma Proposta de utilização da
tecnologia blockchain nos processos do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, sob orientação dos Professores Doutores Ewerton Rodrigues
Andrade (Orientador) e Márcio Rodrigues Miranda (Co-Orientador). Isto posto,
solicito informações sobre a existência ou não de sistemas implantados ou em
desenvolvimento no âmbito desta Corte de Contas que utilizem a tecnologia
blockchain. Em caso positivo, informar a unidade e/ou os técnicos
responsáveis para obtenção de maiores informações com fins de pesquisa
acadêmica.
20 Rafael Augusto Oliva 29/03/2021
11 dias
Gatto
Prezados senhores, boa tarde! Sou acadêmico do mestrado de Direito Político
e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meu objeto de
pesquisa é sobre a atuação dos Tribunais de Contas na fiscalização da
renúncia de receitas, mais precisamente na concessão de incentivos fiscais.
Sabemos que os TCs tem um importante trabalho na fiscalização da execução
de despesas da administração pública, tais como obras superfaturadas,
contratações sem licitação, entre outros. Entretanto, minha hipótese é a de
que a renúncia de receitas não conta com a mesma atenção. Assim, com base
na Lei 12.527/2011, gostaria de obter as seguintes informações desse
respeitável TCE: Existe um departamento do tribunal para fiscalizações de
concessões de incentivos fiscais, existem servidores especializados no
assunto? Poderiam me indicar uma base de dados para que eu possa
pesquisar casos analisados pelo TCE sobre a concessão de incentivos fiscais?
Caso haja algum relatório ou estudo sobre a atuação do TCE nessa área e os
resultados obtidos nessas fiscalizações, poderiam compartilhar? Obrigado.
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21 Fernando Ervedosa
22/04/2021
01 dia
Ilustre Sr (a) ouvidor (a),
Cumprimentando sua senhoria, gostaria de obter informações a respeito da
aplicação da Lei 9.232 de 24/03/2021 para o concurso referente ao edital nº 1
– TCE/PA – SERVIDOR, de 29 de fevereiro de 2016.
Questiono:
1) O TCE/PA passou a seguir a lei?
2) Se sim para a primeira pergunta, questiono a previsão de novas chamadas.
3) Por fim, gostaria de obter informações quanto os cargos vagos.
Esclareço que sou ************* aprovado no concurso para cargo de nível
médio e para auditor de controle externo(************), e tenho um grande
sonho de ingressar nos quadros de tão respeitado tribunal.
Desde já,
agradeço pelas informações.
22 Soraya Sousa de Lemos
22/04/2021
05 dias
Gostaria de saber quantos candidatos foram convocados no concurso vigente
para o cargo de Auditor de controle externo, área administrativa especialidade
direito? E quantas desistências foram protocoladas para este cargo? Na
oportunidade também gostaria da informação de quantos cargos estão vagos
para o referido cargo?
23 Valdery Matias Conceição 26/04/2021
04 dias
Venho por meio desta canal, solicitar o DEMOSTRATIVO DO QUADRO DE
PESSOAL, informando os cargos ocupados e vagos, de acordo o modelo em
anexo.
24 Wellington de Oliveira 27/04/2021
20 dias
Carvalho
Com os devidos cumprimentos, venho por meio deste, solicitar informações
para compor artigo acadêmico, são elas:
1- Quantas licitações foram realizada no Estado do Pará que foram suspensas
em decorrência de suspeita de fraude no período pandêmico, seja voltado para
o covid-19 ou qualquer outro certame, que quiseram aproveitar do momento
pandêmico para se utilizar dos meios de dispensa de licitações e realizar
possível fraude?
2- Quantas dispensas de licitações foram realizadas para aquisição de
medicamentos e equipamento para o enfrentamento do covid-19?
3- Quantas prefeituras do Pará gastaram verbas oriunda do Estado com
propaganda informativa sobre o covid-19 e os valores de cada uma?
4- Quantas denúncias foram recebidas por suspeita de irregularidade e
ilegalidade em processos licitatórios no período pandêmico?
5- Quantas dispensas de licitações foram realizadas com justificativa baseada
no covid-19?
6- Houve aumento dos números de denúncia de fraude ou irregularidade em
licitações no período pandêmico até os dias atuais?
7- Quantos processos licitatórios estão sob investigação possível suspeita de
danos ao erário?
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8- Quantas licitações nesse período pandêmico que ocasionaram danos ao
erário público durante a vigência do contrato?
10 -Quantas licitações independentes da modalidade foram suspensas ou
canceladas devido à falta de justificativa legal no Estado?
11- Quantas licitações foram suspensas por falta de transparência no período
pandêmico?
12- Quantas licitações e quais são elas especificamente foram julgada
irregulares bem como os acordão que decidiram sobre o mérito da denuncia?
No ensejo, solicito que as informações sejam detalhadas com todas as
informações possíveis para identificação da origem dos fatos entre outros.
25 Emelly Karoline Costa 01/05/2021
16 dias
Melo
Boa noite,
Trata-se de pesquisa científica que tem por escopo avaliar se o sistema de
precedentes implementado pelo Código de Processo Civil é compatível com
as deliberações dos Tribunais de Contas nos processos de controle externo.
Uma das etapas consiste em verificar quais são os mecanismos de
uniformização da jurisprudência adotados por todos os Tribunais de Contas do
Brasil. Nesse intuito, peço-lhes que respondam o questionário anexado à esta
solicitação, o qual tem por objetivo a obtenção de dados concretos desta Corte.
Orientador: Dr. Ricardo ******** ********** (Procurador do ******, e professor no
CESMAC/****);
Coorientador: Dr. *********** Oliveira Silva (Professor do CESMAC/*** e da
UF***, e autor de livros);
Orientandos: Emelly Karoline Costa Melo e Alexandre Wolney Costa Santos
Júnior;
Instituição: Centro Universitário CESMAC.
26 Elcias Oliveira da Silva
06/05/2021
11 dias
Aplicação de questionário de pesquisa acadêmica
Ilustríssimo(a) Senhor(a) Secretário(a) de Controle Externo!
Elcias Oliveira da Silva, abaixo identificado, vem solicitar a gentileza de Vossa
Senhoria, no sentido de contribuir para a pesquisa que estamos
desenvolvendo, relativo a um tema pouco explorado pela academia, qual seja,
análise das receitas públicas pelos Tribunais de Contas brasileiros.
Oportunamente, agradecemos e contamos com a colaboração de Vossa
Senhoria, pela cooperação na referida pesquisa. Segue anexo Carta de
Apresentação da Universidade da Amazônia e o questionário para
preenchimento. Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011), procedo com o seguinte questionário sobre a análise de receitas
públicas, no exercício de 2019.
Certo do bom atendimento.
Reiteramos votos de apreço e consideração.
Atenciosamente.
Dados do solicitante:
NOME: Elcias Oliveira da Silva
RG: ********** OAB/PA
CPF: ***.***.***-87
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E-mail: ****************@gmail.com
PROFISSÃO: Pesquisador, professor universitário, ***************** Externo do
TCE/***.
ENDEREÇO: Travessa ******, ***, Apto ***********, Oeste, *********, ***********,
Belém, Pará, CEP: 66.***-*********
27 Paula Meinhardt Aguiar
24/05/2021
17 dias
Boa tarde!!
Sou aluna da graduação e bolsista de iniciação científica da Universidade de
Santa *********** - ******, estou realizando junto com meu orientador – o Prof.
Ricardo ********* – uma pesquisa referente a possibilidade ou não de
concessão de revisão geral anual para os servidores, tendo em vista o disposto
no artigo 8° da LC 173, contudo estou encontrando dificuldades para localizar
o material - pareceres, ofícios, consulta, informativo e/ou estudo – referente a
temática. Desse modo, para fins acadêmicos e para finalização de um artigo
científico, solicitamos o envio das seguintes informações, além dos links de
acessos dos materiais:
- O Tribunal de Contas enfrentou a matéria sobre a possibilidade ou a
impossibilidade de concessão de revisão geral anual?
- Se sim, em quais documentos – pareceres, ofícios, consulta, informativo e/ou
estudo? Se possível tens como enviar o link?
- Qual o posicionamento do Tribunal de Contas antes do julgamento das ADIs
6.442, 6.447, 6.450 e 6.525?
- Após o julgamento das ADIs houve modificação no entendimento?
Agradeço desde já, e aguardo retorno!!
28 André Giestas
26/05/2021
07 dias
Olá, senhores.
Sou servidor do TCE/*** e estou fazendo pesquisa acerca do normativo de
nossos pares sobre Teletrabalho. No que tange ao TCE/PA consegui
encontrar a PORTARIA Nº 35.912, DE 23 DE MARÇO DE 2020. Ocorre, no
entanto, que referida norma faz menção às Portarias nº 35.882, de 16 de
março de 2020 e nº 35.906, de 19 de março de 2020, as quais eu não consegui
encontrar no site de vocês. Peço a esta Egrégia Corte que me remeta estas
duas normativa bem como quaisquer outras que regulamentem a realização
de teletrabalho nesta Corte. Desde já, agradeço seus préstimos.
Respeitosamente,
André Giestas ******
**************************************
Mat.: ***********************
e-mail: andre.*************@tce******.********.br
29 Cauê Marques Magalhães 10/06/2021
12 dias
Prezados, bom dia.
Gostaria de saber quantos servidores já foram EMPOSSADOS para o cargo
39 - Auxiliar Técnico de Controle Externo - desde a realização do concurso
público de 2016.
Peço atenção para o fato que o que peço é saber quantos servidores
efetivamente TOMARAM POSSE, e não quantos foram nomeados, pois sei
que já estamos no 16o nomeado pela ampla concorrência.
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Lembro ainda, que o site do TCE-PA não está atualizando as páginas
referentes a nomeação dos servidores pelo concurso público. Nem mesmo as
nomeações feitas em outubro de 2020 constam no endereço, como se pode
ver abaixo: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/concurso-publico-portariasde-nomeacao. Atenciosamente,
30 Sérgio Augusto Mendonça 16/06/2021
12 dias
Santos
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ouvidor(a),
do Tribunal de Contas do Estado da Pará.
Eu, Sérgio Augusto Mendonça Santos, inscrito no CPF/ME sob número
***.***.***-34, residente e domiciliado na rua ********** do Prado ********, nº ***,
Conjunto ********** **, Bairro *****, *********, Sergipe, CEP 49******-***,
endereços eletrônicos para atendimento: sergio.********@***.**.***.br e
***********@gmail.com, com fundamentos legais postos nos incisos XXXIII do
artigo 5º; II do § 3º do artigo 37; no § 2º do art. 216, todos da Constituição
Federal; Lei 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação-LAE); Lei
Complementar 131, de 27/05/2009, dirijo-me respeitosamente a Vossa
Excelência, com o objetivo de apresentar o seguinte Pedido de Informações e
Cessão de Dados de: Relatórios de Pareceres Prévios e Pareceres Técnicos
relacionados às Contas de Governo (resultado) do Chefe do Poder Executivo
Estadual, nos seguintes termos e detalhes:
a) encontro-me aluno do curso de Mestrado profissional em Ciências
Contábeis da FUCAPE - Business School e em processo de desenvolvimento
de projeto de pesquisa da dissertação. A pesquisa a ser desenvolvida referese ao tema "A relação entre o readability e o relatório de Parecer prévio sobre
às Contas de Governo (resultado) do Chefe do Poder Executivo Estadual
apreciado nos Tribunais de Contas dos Estados brasileiros." (carta de dados
em anexo);
b) nos tratamentos metodológicos e estatísticos (regressão logística com
dados em painel), fazem-se necessários dados (relatório e pareceres)
produzidos pelos Tribunais de Contas dos Estados brasileiros;
c) esses dados são assim parametrizados:
c1) Relatórios de Pareceres Prévios elaborados pelos Conselheiros e
Conselheiros-Substitutos quando da apreciação das Contas de Governo
(resultado) do Chefe do Poder Executivo Estadual.
c2) Pareceres Técnicos elaborados pelos Procuradores do Ministério Público
Especial, vinculado aos Tribunais de Constas do Estados, quando da
apreciação das Contas de Governo (resultado) do Chefe do Poder Executivo
Estadual.
c3)
Pareceres
Técnicos
produzidos
pelos
Servidores
(Técnicos/Analistas/Auditores) quando da apreciação das Contas de Governo
(resultado) do Chefe do Poder Executivo Estadual.
d) hiato temporal: de 2011 (inclusive) até 2019 (inclusive).
e) definição de Contas de Governo (resultado) do Chefe do Poder Executivo
Estadual:
“(...) demonstram um retrato da situação financeira da unidade federativa.
Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
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governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos
limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde,
educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços
Gerais prescritos pela Lei nº 4.320/64”. (STJ, 2ª Turma, ROMS 11.060 / GO,
Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. para o acórdão Min. Paulo Medina, 25/06/02, D.J.
16/09/02). Nas Contas são apresentados os resultados relativos à execução
orçamentária, realização da receita prevista, movimentação de créditos
adicionais, resultados financeiros, situação patrimonial, cumprimento das
aplicações mínimas em educação e saúde;” (grifo nosso)
Fonte: https://irbcontas.org.br/analise-de-contas-de-governo-nos-tribunais-decontas/
f) há de se esperar que para cada Conta de Governo (resultado) Estadual e
Anual, seja gerado um processo (físico ou eletrônico) com respectivo número
protocolar individual.
g) como sugestão de modelo estrutura base referencial, para atendimento, nos
termos do LAE, art. 11, §5º:
Tribunal de Contas Ano Nº Processo/Protocolo Relatório Parecer Prévio
Relator Conselheiro ou Conselheiro Substituto Parecer Técnico -Procurador
Parecer Técnico -Auditor/Analista/Técnico
Exemplo 2011 xxxx/2012 Arquivo João Conselheiro Arquivo Arquivo
2012 xxxx/2013 Arquivo Maria Conselheira Arquivo Arquivo
2013 xxxx/2014 Arquivo Paulo Conselheiro-Substituto Arquivo Arquivo
2014 xxxx/2015 Arquivo José Conselheiro Arquivo Arquivo
2015 xxxx/2016 Arquivo Carlos Conselheiro-Substituto Arquivo Arquivo
2016 xxxx/2017 Arquivo Mário Conselheiro-Substituto Arquivo Arquivo
2017 xxxx/2018 Arquivo Ana Conselheira Arquivo Arquivo
2018 xxxx/2019 Arquivo Rosa Conselheira Arquivo Arquivo
2019 xxxx/2020 Arquivo Silva Conselheiro Arquivo Arquivo
Nota: a designação individual de “Arquivo” nas colunas 4, 7 e 8, pode ser
substituída por um arquivo que contenha o processo/protocolo na integra.
Normalmente materializado no formato Portable Document Format (pdf).
Termos em que, pede e espera deferimento de acordo o artigo 11, §1º, LAE.
Atenciosamente,
Sérgio Augusto Mendonça Santos
****************************************************************************************
****************************************************************************************
****************************************************************************************
***************************
********************************************************************************
31 Jandira Farias Teles
18/06/2021
05 dias
Bom dia! Solicito informações sobre o quantitativo de vacâncias no período de
01/03/2016 a junho/ 2021:
1_ No cargo de Auditor de Controle externo_ fiscalização_ contabilidade;
2_ No cargo de Analista auxiliar de controle externo_TCE_CTI_404contabilidade.
Obrigada
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32 Jose Paulo Guedes Brito
24/06/2021
20 dias
Bom dia,
considerando o disposto na lei de acesso à informação,
considerando a publicidade dos atos processuais (determinação extraída
diretamente da CF), peço cópia em formato eletrônico do processo Nº
TC/************/******** - PRESTACAO DE CONTAS DO GOVERNO DO
ESTADO - CONTAS ANUAIS GOVERNADOR REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE **************.
Esclareço que estou pesquisando sobre o tema e tenho interesse em examinar
o conteúdo de todas as peças processuais, inclusive aquelas relativas à
remessa feita pelo Governador, não publicadas no site.
Desde já agradeço a atenção.
33
Maria
Fernanda
de 29/06/2021
07 dias
Carvalho Pio
Prezados boa tarde! Eu gostaria de solicitar informações acerca do método de
fiscalização das licitações {...} do estado do TCE-PA. O Tribunal possui alguma
resolução ou instrução normativa sobre o procedimento de envio das licitações
do Estado? O envio é prévio ou após assinatura do contrato? É obrigatório
enviar junto os estudos de viabilidade? Se sim, qual normativa explica a forma
de envio correta? Em específico sobre as parcerias público-privadas o TCEPA tem alguma instrução ou resolução? Desde já agradeço
34
Maria
Fernanda
de 29/06/2021
01 dia
Carvalho Pio
Prezados boa tarde! Eu gostaria de solicitar informações acerca do método de
fiscalização das licitações municipais {...}. O Tribunal possui alguma resolução
ou instrução normativa sobre o procedimento de envio das licitações do
Estado? O envio é prévio ou após assinatura do contrato? É obrigatório enviar
junto os estudos de viabilidade? Se sim, qual normativa explica a forma de
envio correta? Em específico sobre as parcerias público-privadas o TCE-PA
tem alguma instrução ou resolução? Desde já agradeço
35 Antonio Cardoso da 07/07/2021
08 dias
Rocha Filho
O demandante (identificado conforme dados pessoais incluído na demanda)
foi aprovado e classificado no concurso do TCE/PA de 2016, para o cargo ***
- auditor de controle externo - *************** (********* - ******* classificado),
desta feita, solicita as seguintes informações:
1) quantidade de todos os servidores ativos - ocupantes do cargo de auditor
de controle externo - ciências contábeis;
2) quantidade de **************** ************ - ocupantes o cargo de auditor de
controle externo - ciências contábeis;
3) quantidade de cargos vagos de auditor de controle externo - ciências
contábeis; e,
4) quantidade total de servidores ******************************* que ocupam o
cargo de auditor de controle externo - ciências contábeis ou
*********************.
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36 Bruno Fernando Sales 09/07/2021
06 dias
Matos
Solicito informações atuais sobre o quantitativo de cargos ocupados e vagos
para o cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo - Administrativo.
37 Bruno Timóteo Silva 26/07/2021
14 dias
Rezende
Bom dia.
Atuamos em defesa do ex-prefeito de *******************/PA, Sr.
**************************************
(CPF
***.***.***-**),
na
Ação
******************* 0000525-**.****.8.**.****, em trâmite na mesma comarca.
O litígio tem por objeto o ******** nº ***/****, ambos firmado pelo Município de
********************** junto à Secretaria Estadual de ***********************/PA, no
valor de R$ **.***,00, no exercício ******, destinado ao **************************.
Tentamos buscas junto ao sítio da *********************/PA e do TCE, mas não
há informação disponível acerca do estado atual de eventuais processos
instaurados. Com isso, não sabemos se houve prestação de contas (ou
procedimento afim) e se estas foram aceitas ou não.
Poderiam nos informar se o estado atual do referido convênio, ou seja, se
houve processo de tomada de contas ou outro procedimento administrativo
perante esta Secretaria?
Att.
38 Raimundo Haroldo Lira da 28/07/2021
15 dias
silva
Preciso saber sobre o processo de minha aposentadoria que foi enviado ao
TCE para o acórdão. Como está a tramitação?
39 André Giestas
02/08/2021
10 dias
Senhores,
Venho pedir os bons préstimos desta Egrégia Corte de Contas para responder
os questionamentos do arquivo anexo a este e-mail, o qual segue assinado
digitalmente.
Aguardo ansiosamente pelas respostas pretendidas. Tentei consegui-las pelo
site da transparência, porém, tive um pouco de dificuldade em realizar estas
pesquisas.
Lembrando
que
peço
atendimento
prioritário,
****************************************************************************************
**
Respeitosamente,
André Giestas
(**)9****-****
40 Cauê Marques Magalhães 02/08/2021
14 dias
Prezados,
Gostaria de saber quantos cargos vagos existem para Auxiliar Técnico de
Controle Externo - Administrativo e quantas dessas vagas se originam de
vacância derivada, qual seja, quando o cargo foi preenchido e depois tornouse vago em razão de exoneração, demissão, promoção, aposentadoria,
readaptação, falecimento, transferência ou destituição.
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41 Dionata Luis Holdefer
11/08/2021
08 dias
Olá, bom dia.
Com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e com
o intuito de instruir pesquisa acadêmica, solicito deste Tribunal de Contas as
seguintes informações:
1) O TCE-PA já regulamentou internamente (com a edição de Resolução,
Portaria ou outro Ato Normativo) a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD)? Se a resposta for positiva,
favor indicar e, se possível, encaminhar o ato normativo.
2) Caso não tenha regulamentado, há algum processo administrativo em
trâmite ou grupo de trabalho oficialmente formado para a regulamentação da
LGPD no âmbito do TCE-PA?
3) Tendo em vista a pesquisa acadêmica em curso, caso este pesquisador
precise formular questionamentos diretamente à equipe/comitê ou ao servidor
responsável pela LGPD no TCE-PA, há alguma forma específica/direta de
contato (e-mail ou telefone)?
Por gentileza, informar o número de protocolo relativo a esta solicitação.
Atenciosamente,
Dionata Luis Holdefer
CPF: ***.***.***-**
Contato: ************************************************************************
*************************************************************************
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
42 Edilson Lira Patrocinio
18/09/2021
03 dias
AUMENTO DE SALÁRIO DO PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIOS
DE *********************
Boa tarde
Venho através deste solicitar cópia do parecer deste Tribunal sobre o aumento
de salário do prefeito, vice prefeito e secretários do município de Belterra
durante a pandemia.
Att
EDILSON LIRA PATROCINIO
RG ***********************************************
CPF **************************************************
ENDEREÇO:
****************************************************************************************
************************************************************************
CEP:*************************************
WHATSAP ***************************************
43
Maiani
dos
Santos 13/10/2021
05 dias
Climaco
Prezado(a),
Em atendimento à Lei Federal 12.527/2011, que dispõe sobre os
procedimentos necessários a fim de concretizar o acesso às informações de
órgãos públicos de interesse coletivo, solicito a informação que segue abaixo,
nos prazos previstos no art. 11 do dispositivo citado, com vistas a subsidiar

24

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
OUVIDORIA
estudo técnico acerca do perfil dos servidores efetivos lotados nos Tribunais
de Contas do Brasil:
Quantidades de Auditor de Controle Externo, Analista de Controle Externo,
Agente de Fiscalização, ou cargo similar com outra nomenclatura diversa, em
exercício, cuja formação profissional recaia em engenharia (qualquer uma)
e/ou arquitetura.
Ou seja: busca-se identificar quantos engenheiros e arquitetos que atuam no
controle externo (fiscalização) são servidores efetivos desta Corte.
Em tempo, esclarece-se que a informação solicitada é referente àqueles que
exercem a atividade fim de controle externo, não compreendendo auditores
substitutos de conselheiros.
Na ocasião, solicito informar apenas: nome do cargo e quantidade de
servidores em exercício, sendo dispensável informar dados pessoais dos
servidores.
Atenciosamente,
Maianí dos Santos Climaco
44 Antonio Cardoso da 25/11/2021
07 dias
Rocha Filho
O demandante (identificado conforme dados pessoais incluída na demanda)
foi aprovado e classificado no concurso do TCE/PA de 2016, para o cargo 23
- auditor de controle externo - ciências contábeis (*******************), desta
feita, solicita as seguintes informações:
1) quantidade de servidores **************** - ocupantes do cargo de auditor de
controle externo - ciências contábeis; e,
2) após o concurso de 2016, houve alguma vacância de cargo de auditor de
controle externo - ciências contábeis (**************)? Se sim, quantas?
De já, agradeço pela disponibilidade das informações.
45 Jozileide Martins Noronha 13/12/2021
03 dias
Fleury
Boa tarde!
Solicito, por gentileza, informação sobre todas as vacâncias ocorridas (desde
a homologação do último concurso até o dia de hoje) do cargo AUDITOR DE
CONTROLE EXTERNO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE:
ADMINISTRAÇÃO.
Pela atenção e retorno, agradeço!
46 Najla A, Massoud de Sa
22/12/2021
“Pendente”
Boa tarde!
Solicito, por gentileza, informação sobre todas as vacâncias ocorridas (desde
a homologação do último concurso até o dia de hoje) do cargo AUDITOR DE
CONTROLE EXTERNO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE:
ADMINISTRAÇÃO.
Pela atenção e retorno, agradeço!
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
OUVIDORIA
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ano de 2021, a Ouvidoria do TCE-PA recebeu um total de 46 (quarenta
e seis) demandas que tiveram como fundamento a Lei de Acesso à Informação
- LAI (Lei nº 12.527/2011) e atendeu a 45 (quarenta e cinco), pois havia 01 (um)
pedido de acesso à informação em análise na Ouvidoria no final do período.
Pesquisando a distribuição dos pedidos de acesso à informação ao longo
do ano, constata-se que ela não foi uniforme. O primeiro trimestre recebeu
43,48% (20), o segundo 30,43% (14), o terceiro 17,39% (08) e o quarto 8,70%
(04).
O índice de resolutividade dos pedidos de acesso, medido pela relação
entre o número de pedidos respondido (45) e o total recebido (46) atingiu
97,83%.
Com relação ao tempo de resposta, 68,88% (31) dos pedidos de acesso
foram respondidos dentro do prazo de 06 até 20 dias enquanto 31,11% (14) dos
pedidos foram processados e receberam resposta em até 05 dias.
Ao examinar a procedência dos pedidos de acesso verifica-se que, além
do Pará, 14 (catorze) outras unidades da federação foram a origem dessas
manifestações.
Por fim, salienta-se que os resultados alcançados pela Ouvidoria, com o
integral apoio das demais Unidades desta Corte de Contas, demonstram o
permanente compromisso do TCE-PA em fortalecer o direito fundamental do
cidadão ao acesso às informações sob a guarda do Tribunal ou por ele
produzidas.

Não-julgado
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