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LAI - RELATÓRIO ESTATÍSTICO COMPLETO 

 
Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como 

informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011) - Exercício de 2019. 
 

     Em tramitação (0)           

     Atendido (32)           

     Indeferido (1)   

      Encerrado por ausência de manifestação (1)        

 

S
eq

u
ên

ci
a
 

 

Status 

 

Protocolo Solicitante 

Data do 

pedido / 

recurso 

Solicitação  

(Ipsis Litteris) 

Prazo de 

Resposta / 

Prorrogado 

Data da 

resposta 
Resposta 

34 Atendido 3273/2019 Murilo 

Genehr 

Sexta-feira, dia 

13 de dezembro 

de 2019  

11:22 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia! 

 

À responsáveis por Cultura e 

Comunicação. 

 

Me chamo Murilo Genehr, sou da 

cidade de Cascavel, e estou trabalhando 

em um projeto audiovisual 

independente, com participação de 

profissionais da área, que tem como 

objetivo produzir conteúdo com uma 

01/01/2020 Quinta-

feira, dia 16 

de janeiro 

de 2020 

14:46 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 3273/2019, o Departamento de 

Turismo, se manifestou encaminhando a resposta 

contida no anexo, em atendimento ao solicitado 

em seu pedido. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 
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equipe formada por aspirantes da sétima 

arte. 

 

Alguns membros estão juntos desde 

2015, e trabalham sob a alcunha Contr4 

Regra, que hoje se tornou a produtora 

Barba Rala. 

 

Sendo direto, nosso próximo filme, que 

será gravado em janeiro de 2020, terá 

uma cena em uma cachoeira, e em 

nossas pesquisas de locação, 

encontramos um espaço batizado 

"Cachoeira da Taquara", em Capanema. 

Nosso interesse, seria gravar uma cena 

neste espaço. 

 

Como fazemos filme sem pagamento de 

cachê e fins lucrativos, nossas 

produções se baseiam em parcerias para 

tirar as ideias do papel. O formato se 

baseia no seguinte plano: 

 

- Apresentamos o projeto, via 

documento em pdf ou similar. 

 

- Solicitamos aos parceiros uma lista de 

restrições, objetos, elementos que não 

deverão ser utilizados na produção se a 

parceria se concretizar. O filme se 

manterá restrito unicamente ao que 

estiver na listagem. 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Departamento de Turismo 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=901
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- Uma vez fechada a parceria, inserimos 

a logomarca de apoio da prefeitura 

(também se aplica a empresas 

privadas). Também postamos 

agradecimentos diretos aos 

responsáveis físicos em redes sociais e 

nos créditos finais da produção. 

 

O filme terá exibições em alguns 

lugares, conforme avançaram 

negociações: Ciudad del Este, Foz do 

Iguaçu, Joinville, Cascavel, Itajaí e 

Curitiba. 

 

A equipe num todo soma 20 indicações 

a festivais, incluindo passagem de um 

filme recente pelo Irã. 

 

A demanda para tornar possível a 

parceria, seria pelo respaldo do uso do 

espaço, e uma contribuição financeira 

para o deslocamento da equipe e 

alimentação, que poderia partir de 

valores mais baixos. a serem 

negociados. Uma das parcerias, por 

exemplo, cedeu o valor de R$ 500 reais. 
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Resumida a ideia, me coloca a 

disposição para sanar quaisquer dúvidas 

e fico no aguardo de um retorno. 

 

atenciosamente, 

 

33 Encerrado 3188/2019 Lilian 

Amanda 

Rigotti 

Quinta-feira, 

dia 05 de 

dezembro de 

2019 10:56 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia. 

 

No ano de 2008 ou 2009 fiz um curso 

totalmente gratuito pela secretaria de 

educação do municipio de Capanema, 

que ficava ao lado da Biblioteca 

Municipal, na avenida Espirito Santo, 

mas nao me recordo o nome do lugar, e 

eu preciso do certificado de conclusão 

do curso. Ligo para a prefeitura e els 

nao sabem me informar, ligo para a 

secretaria de educação ninguem atende 

e  tento ligar tambem para a biblioteca 

da numero errado. Tambem nao 

consigo me lembrar se era fornecido 

pela escola, pois e estudava no Colegio 

Rocha Pombo, mas como a muitos anos 

nao consigo lembrar. Voces tem algum 

registro que consta? 

 

Será que vocês conseguem me ajudar?  

 

Peco encarecidamente me ajudem. 

 

Obrigada. 

 

Até 24/12/2019  A Secretaria de Educação, informou a 

Controladoria por meio de e-mail, que solicitou 

informações extras sore o curso, como por 

exemplo nome do curso, tutor para auxiliar na 

busca. Até a data de hoje, dia 24/01/2020, não 

houve o envio das informações solicitadas a 

cidadã, portanto, este pedido será fechado por 

ausência de manifestação. 
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Atenciosamente Lilian Amanda Rigotti 

 

32 Atendido 2824/2019 Rodrigo de 

Tarso 

Minutella 

Monteiro 

 

Terça-feira, 29 

de outubro de 

2019  

16:23 h 

(e-SAUC) 

Prezados, 

 

Com base na Lei de Acesso à 

informação, eu, Rodrigo de Tarso 

Minutella Monteiro, cpf nº. 

216.780.238-25, gostaria de solicitar 

aos departamentos de obras, engenharia 

e à outros que possuam em seus quadros 

engenheiros, arquitetos e técnicos de 

desenho e/ou edificações, ou que 

terceirizaram estes profissionais, que 

informem: 

 

 

1. Quais softwares (programas de 

computadores) foram utilizados nos 

últimos 05 (cinco) anos, por esses 

profissionais, para visualizar e fazer 

projetos de obras (programas de base 

CAD)? 

 

2. Qual o quantitativo deste 

profissionais, nos últimos 05(cinco) 

anos, que atuaram no município? 

 

3. Em quantos computadores 

foram instalados estes Softwares 

Até 17/11/2019 Quarta-

feira, 13 de 

novembro 

de 2019 

15:43 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2824/2019, a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Projetos, se manifestou 

encaminhando a resposta contida no anexo, em 

atendimento ao solicitado em seu pedido. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Secretaria de Planejamento e Projetos 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=900
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(programas de computadores), nos 

últimos 05 (cinco) anos? 

 

4. Os profissionais conhecem a 

metodologia BIM e, se sim, adotam-na 

no município? 

 

31 Atendido 2816/2019 Eduarda 

Bombardelli 

Lima 

Terça-feira, 29 

de outubro de 

2019  

10:59 h 

(e-SAUC) 

Bom dia,  

 

Gostaria de solicitar o arquivo com o 

mapa de zoneamento do Município 

juntamente com as tabelas de usos e 

coeficientes permissíveis. 

 

Aguardo retorno. 

 

Até 17/11/2019 Quarta-

feira, 13 de 

novembro 

de 2019 

14:21 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2816/2019, a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Projetos, se manifestou 

encaminhando os arquivos contidos no anexo, em 

atendimento ao solicitado em seu pedido. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Anexo  

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1S4NaA_5nEuvuiAZp_cYqS232pi2Mynjk
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30 Atendido 2815/2019 Jorge Luís 

Albertti 

Terça-feira, 29 

de outubro 

2019 08:53 h 

(e-SAUC) 

 

Email Até 17/11/2019 Terça-feira, 

29 de 

outubro de 

2019  

13:38 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2815/2019, o Município de 

Capanema, disponibiliza em seu Portal da 

Transparência a informação solicitada, acessível 

pelo endereço eletrônico < 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/ger

al/endereco>.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

29 Atendido 2774/2019 Antonio 

Elielson 

 

Quarta-feira, 23 

de outubro de 

2019 09:55 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia.  

 

Estou precisando do Código Tributário 

Municipal referente a legislação sobre o 

ISSQN no município. 

 

Até 11/11/2019 Quarta-

feira, 23 de 

outubro 

2019  

17:02 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2774/2019, vimos encaminhar 

anexo, a Lei que dispõe sobre o ISSQN no âmbito 

do Município de Capanema/PR e suas respectivas 

alterações. Ressalta-se, que tais leis podem ser 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/endereco
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/endereco
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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 obtidas na página do Portal da Transparência do 

Município, por meio do link 

<http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/at

os/leis>.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Lei 950/2003 – Dispõe sobre o ISSQN 

 

Lei 1.670/2018 – Altera a Lei 950/2003 

 

28 Atendido 2629/2019 Jussara 

Neske 

Segunda-feira, 

07 de outubro 

de 2019  

20:44 h 

(e-SAUC) 

 

Nomes de alunos que aguardam vagas 

para os CMEIS 

Até 26/10/2019 Terça-feira, 

08 de 

outubro de 

2019  

10:20 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2629/2019, o Município de 

Capanema, disponibiliza em seu Portal da 

Transparência a informação solicitada, acessível 

pelo endereço eletrônico 

<http://cmei.capanema.pr.gov.br/estudantes/>. 

Ressalta-se que esta informação está 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/atos/leis
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/atos/leis
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1hVclJGb5_AyPzesMicN8OMUk5UIbJKAr
https://drive.google.com/open?id=1hVclJGb5_AyPzesMicN8OMUk5UIbJKAr
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disponibilizada na página inicial do Município, 

conforme mostra a figura: 

  

 

 

 
 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   
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O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

27 Atendido 2553/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Sexta-feira, 27 

de setembro de 

2019 15:54 h 

(e-SAUC) 

 

Olá, poderia me informar se as 

seguintes políticas contábeis foram 

adotadas até o ano de 2018: 

 

   Receita por competência 

 

   Depreciação do imobilizado 

 

   Reconhecimento de intangível 

 

   Amortização do intangível 

 

   Reavaliação do imobilizado            

 

Reconhecimento de provisão atuarial 

do RPPS 

Até 16/10/2019 Quarta-

feira, 16 de 

outubro de 

2019  

08:39 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2553/2019, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo Departamento 

Contábil.  

 

Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que a senhora queira informações 

sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
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informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Departamento Contábil 

 

26 Atendido 2552/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Sexta-feira, 27 

de setembro de 

2019 15:54 h 

(e-SAUC) 

 

Olá, poderia me Informar o valor gasto 

com consultoria contábil no ano de 

2018, mês a mês? 

Até 16/10/2019 Quarta-

feira, 16 de 

outubro de 

2019  

08:29 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2552/2019, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo Departamento 

Contábil.  

 

Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que a senhora queira informações 

sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=899
https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
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Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Departamento Contábil 

 

25 Atendido 2551/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Sexta-feira, 27 

de setembro de 

2019 15:53 h  

(e-SAUC) 

 

Olá, gostaria de ter acesso às notas 

explicativas do balanço do ano de 2018? 

Até 16/10/2019 Sábado,  

28 de 

setembro de 

2019  

17:25 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2551/2019, vimos encaminhar 

anexo, as Notas Explicativas do Balanço 

Patrimonial, relativas ao ano de 2018. Ressalta-se 

que este relatório pode ser obtido na página do 

Portal da Transparência do Município, por meio 

do link < 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transpar

encia/execucaoOrcamentariaAnexo14BalancoPat

rimonial>.  

 

Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que a senhora queira informações 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=898
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo14BalancoPatrimonial
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo14BalancoPatrimonial
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo14BalancoPatrimonial
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sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Notas Explicativas – páginas 4 e 5 

 

24 Atendido 2550/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Sexta-feira, 27 

de setembro de 

2019 15:53 h 

(e-SAUC) 

 

Olá, poderia me enviar o plano de 

contas do exercício de 2018, em 

formato eletrônico (pdf ou word)? 

Até 16/10/2019 Sábado,  

28 de 

setembro de 

2019  

17:18 h 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2550/2019, vimos encaminhar 

https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=897
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(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

anexo, o Plano de Contas, relativo ao ano de 2018 

no formato “.pdf”. Ressalta-se que este relatório 

pode ser obtido na página do Portal da 

Transparência do Município, por meio do link < 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orc

amento/planocontas>.  

 

Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que a senhora queira informações 

sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/planocontas
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/planocontas
https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Plano de Contas – Exercício 2018 

 

23 Atendido 2549/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Sexta-feira, 27 

de setembro de 

2019 15:52 h 

(e-SAUC) 

 

Olá, poderia me encaminhar os 

balanços do exercício de 2018 (Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, 

Demonstração das Variações 

Patrimoniais e Balanço Patrimonial)? 

 

Até 16/10/2019 Sábado,  

28 de 

setembro de 

2019  

16:58 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2549/2019, vimos encaminhar, os 

links para o download dos documentos 

solicitados: 

1. Balanço Orçamentário: < 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/

transparencia/execucaoOrcamentariaAne

xo12BalancoOrcamentario> 

 

2. Balanço Financeiro: < 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/

transparencia/execucaoOrcamentariaAne

xo13BalancoFinanceiro>  

 

3. Demonstração das Variações 

Patrimoniais: < 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/

transparencia/execucaoOrcamentariaAne

xo15DemonstracoesDasVariacoesPatrim

oniais> 

 

4. Balanço Patrimonial: < 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/

transparencia/execucaoOrcamentariaAne

xo14BalancoPatrimonial> 

http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=896
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo12BalancoOrcamentario
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo12BalancoOrcamentario
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo12BalancoOrcamentario
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo13BalancoFinanceiro
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo13BalancoFinanceiro
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo13BalancoFinanceiro
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo15DemonstracoesDasVariacoesPatrimoniais
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo15DemonstracoesDasVariacoesPatrimoniais
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo15DemonstracoesDasVariacoesPatrimoniais
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo15DemonstracoesDasVariacoesPatrimoniais
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo14BalancoPatrimonial
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo14BalancoPatrimonial
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/execucaoOrcamentariaAnexo14BalancoPatrimonial
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Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que a senhora queira informações 

sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

22 Atendido 2548/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Sexta-feira, 27 

de setembro de 

2019 15:52 h 

(e-SAUC) 

Olá, gostaria de ter acesso ao Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária 

do último bimestre do ano de 2018? 

 

Até 16/10/2019 Sábado,  

28 de 

setembro de 

2019  

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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 16:46 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

sob o número 2548/2019, vimos encaminhar, 

anexo o Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (RREO), relativo ao 6º Bimestre do 

ano de 2018. Ressalta-se que este relatório pode 

ser obtido na página do Portal da Transparência do 

Município, por meio do link 
<http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/o

rcamento/rgf>, clicando em LRF.  

 

Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que a senhora queira informações 

sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/rgf
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/rgf
https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

RREO 6º Bimestre 2018 

 

21 Atendido 2547/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Sexta-feira, 27 

de setembro de 

2019 15:51 h 

(e-SAUC) 

 

 

Olá, poderia me enviar o relatório de 

Gestão Fiscal do último bimestre do ano 

de 2018? 

Até 16/10/2019 Sábado,  

28 de 

setembro de 

2019  

15:44 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2547/2019, informamos que este já 

foi respondido no sistema e-SAUC e por meio de 

e-mail. A resposta foi enviada pela Controladoria 

Interna, na data de 24/09/2019 para o endereço 

eletrônico <ana_pa2@outlook.com>, conforme 

pode ser confirmado no anexo. Ademais, seguindo 

os trâmites da Lei de Acesso à Informação, o seu 

pedido foi protocolado e conforme orientações 

também já enviadas ao seu e-mail pode ser 

acompanhado da seguinte maneira: 

COMO ACOMPANHAR SEU PEDIDO 

1. Acesse o site do município, clique em 

PROTOCOLO ONLINE, para consultar o 

andamento do seu Pedido. 

2. Preencha o formulário com o número de 

protocolo e do CPF/CNPJ e clique em 

"Pesquisar". 

É possível que a mensagem enviada ao seu 

webmail, tenha ido para o LIXO/SPAM, neste 

caso, basta acessar a sua caixa de LIXO/SPAM e 

marcar como “não é Spam” / “não é lixo 

eletrônico” para que as mensagens enviadas por 

https://drive.google.com/file/d/1IKlfiLlp-bBpXj53ai2KYoR50N6IrN_I/view?usp=sharing
mailto:ana_pa2@outlook.com
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/stp/stppesquisaprocessoweb.edit.logic?e=050
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este e-SAUC passem a ir diretamente para sua 

Caixa de Entrada.  

Após os esclarecimentos acima, vimos 

encaminhar, mais uma vez, o Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF), relativo ao 2º Semestre de 2018 do 

Município de Capanema, Estado do Paraná. Este 

relatório pode ser obtido na página do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, clicando no 

link  <https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Muni

cipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx>, bem 

como no Portal da Transparência do Município, 

por meio do link 

<http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/o

rcamento/rgf>, clicando em LRF. Ressalta-se 

que, este município publica semestralmente o 

RGF, de acordo com o art. 63 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, portanto não 

podendo ser emitido conforme o seu pedido. 

Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que a senhora queira informações 

sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx
https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/rgf
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/rgf
https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
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Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Comprovante de envio de resposta - Protocolo 

2479/2019 

 

RGF 2º Semestre 2018 

 

 

20 Atendido 2509/2019 Sandra 

Schmitt 

Soster 

Quarta-feira, 25 

de setembro de 

2019 07:28 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia, 

 

Faço parte de um projeto sem fins 

lucrativos que está georreferenciando 

informação sobre todo o patrimônio 

cultural oficializado no Brasil. Gostaria 

de ter acesso aos bens tombados e 

registrados como patrimônio cultural 

pela sua cidade para incluir em nossa 

plataforma. 

 

www.ipatrimonio.org 

 

Até 14/10/2019 Sábado, 28 

de setembro 

de 2019 

10:38 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2509/2019, o Departamento de 

Cultura, se manifestou encaminhando a resposta 

anexa. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1n6h2JQdiUKfPt5x1HHIWXMKtc0LgZiJg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6h2JQdiUKfPt5x1HHIWXMKtc0LgZiJg/view?usp=sharing
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=892
http://www.ipatrimonio.org/
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Desde já agradeço a atenção, informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Departamento de Cultura 

 

19 Atendido 2486/2019 Maria 

Luciane 

Nascimento 

de Souza 

 

Terça-feira, 24 

de setembro de 

2019 09:17 h 

(e-SAUC) 

 

Saber como fazer para trabalhar no 

jovemeu aprendiz e o que precisa pra 

isso 

Até 13/10/2019 Sexta-feira, 

27 de 

setembro de 

2019 13:58 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2486/2019, o Departamento de 

Recursos Humanos, se manifestou encaminhando 

a resposta anexa. 

 

Observando o seu endereço, presumimos que a 

senhora queira informações sobre o processo de 

contratação de Jovens Aprendizes, da cidade de 

Capanema, Estado do Pará. Este e-SAUC é de 

Capanema, Estado do Paraná. Capanema, por ser 

uma cidade homônima, isto é, aquela que aparece 

em outro estado, com o nome totalmente idêntico, 

causa confusão entre os cidadãos que buscam 

informações em seus Portais da Transparência. 

Abaixo segue o link para pedido de Acesso à 

Informação daquela cidade < 

https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php >. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=895
https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
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mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Departamento de Recursos Humanos 

 

18 Atendido 2479/2019 Ana Paula 

Pantoja 

Pinto 

Segunda-feira, 

23 de setembro 

de 2019  

16:53 h 

(e-SAUC) 

 

Olá, poderia me enviar o relatório de 

Gestão Fiscal do último bimestre do ano 

de 2018? 

Até 12/10/2019 Terça-feira 

24 de 

setembro de 

2019  

08:04 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2479/2019, vimos encaminhar, 

anexo o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), 

relativo ao 2º Semestre de 2018 do Município de 

Capanema, Estado do Paraná. Este relatório pode 

ser obtido na página do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, clicando no 

link  <https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Muni

cipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx>, bem 

como no Portal da Transparência do Município, 

por meio do link 

<http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/o

rcamento/rgf>. Ressalta-se que, este município 

publica semestralmente o RGF, de acordo com o 

art. 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 

portanto não podendo ser emitido conforme o seu 

pedido. 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=894
https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx
https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/rgf
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/orcamento/rgf
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Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

RGF 2º Semestre 2018 

 

17 Atendido 2478/2019 Lincon 

Coelho de 

Souza 

Segunda-feira, 

23 de setembro 

de 2019  

13:30 h 

(SAUC Físico) 

 

Pedido Até 12/10/2019 Sexta-feira 

27 de 

setembro de 

2019 

09:55 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado cidadão,  

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via SAUC Físico, 

protocolado sob o número 2478/2019, 

informamos que o Município de Capanema não é 

detentor dessas informações. Em que pese, se 

tratarem sobre o município, essas informações são 

elaboradas por órgãos específicos e podem ser 

encontradas em seus sítios oficiais, 

disponibilizadas em consulta aberta, conforme 

segue: 

1. PIB do município 

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/ec

onomicas/contas-nacionais/9088-

produto-interno-bruto-dos-

municipios.html?=&t=pib-por-

municipio> 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=892
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=891
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=pib-por-municipio
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=pib-por-municipio
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=pib-por-municipio
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=pib-por-municipio
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=pib-por-municipio
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2. IDH do município 

<http://atlasbrasil.org.br/2013/> 

 

3. População total do município 

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/so

ciais/populacao/9103-estimativas-de-

populacao.html?=&t=publicacoes> 

 

4. IDEB 

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/edu

cacao-basica/ideb/resultados> 

 

5. IDTE – Não encontrado sítio eletrônico 

 

6. Renda per capita 

<https://economia.terra.com.br/infografi

cos/renda/> 

 

7. Valor adicionado geral 

ICMS 

<http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteud

o/conteudo.php?conteudo=226> 

PIB 

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economica

s/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-

dos-municipios.html?=&t=resultados> 

 

8. Informações adicionais podem ser 

encontradas nos links 

<http://www.ipardes.gov.br/index.php?p

g_conteudo=1&cod_conteudo=30> e 

http://atlasbrasil.org.br/2013/
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=publicacoes
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=publicacoes
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=publicacoes
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados
https://economia.terra.com.br/infograficos/renda/
https://economia.terra.com.br/infograficos/renda/
http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=226
http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=226
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=resultados
http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=30
http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=30
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<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/cap

anema/panorama> 

Complementando, segue o endereço do IBGE 

instalado em nosso município, para que querendo, 

e se entender necessário possa fazer consulta in 

loco sobre o assunto em tela, sito a Av. 

Independência, 233 - Centro, Telefone: (46) 3552-

1434. 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente, 

 

Gestora do Controle Interno 

 

16 Atendido 2318/2019 Maria 

Salete Costa 

Sábado, 07 de 

setembro de 

2019 22:08 h 

(e-SAUC) 

 

Por favor 

 

Estou procurando a Sra. Rosa Costa do 

Nascimento, viúva de Gercione Manoel 

do Nascimento. 

 

O casal teria 2 filhos. Desconheço os 

nomes. 

 

Gentileza efetuar uma pesquisa nos 

registros de imoveis da prefeitura, se 

Até 26 

/09/2019 

Terça-feira, 

10 de 

setembro de 

2019  

09:53 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã,  

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2318/2019. Informamos que foram 

realizadas buscas no Sistema Tributário 

Municipal e não houve resultados, conforme se 

comprova no anexo.  

 

No entanto, sensibilizados com a sua procura, 

salientamos que o Tribunal Superior Eleitoral, 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/capanema/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/capanema/panorama
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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aparece algum proprietário Nascimento 

e que pudessem me passar o endereço e/ 

ou fone, via email. 

 

Ela é a irmã mais nova do meu pai, 

nascida em 20/10/1926. 

 

Eu estou buscando os familiares. 

 

Fone alternativo: 047 996321988 

(WHATS) 

 

disponibiliza na seção “Título e local de votação”, 

acesso pelo link 

<http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-

votacao/consulta-por-nome> a possiblidade de 

realizar consulta aberta de dados de outros 

eleitores, para isso é necessário saber o nome 

completo, além da data de nascimento e o nome 

da mãe do eleitor. Caso, não consiga realizar a 

busca pela falta de algum desses dados, é possível 

elaborar um requerimento e enviar ao Juiz 

Eleitoral de sua comarca, para ele autorizar a 

obtenção de informações de outro eleitor.  

Informação obtida em < 

https://www.todapolitica.com/e-possivel-

localizar-alguem-pelo-titulo-eleitoral/>, no dia 

10/09/2019. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna deste 

município, mediante preenchimento do 

formulário anexo no prazo de 10 dias, a contar do 

recebimento desta informação e enviados para o 

endereço eletrônico: esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resultado da busca STM 

 

http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome
https://www.todapolitica.com/e-possivel-localizar-alguem-pelo-titulo-eleitoral/
https://www.todapolitica.com/e-possivel-localizar-alguem-pelo-titulo-eleitoral/
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=889
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15 Atendido 2231/2019 Angelo Dall 

Alba 

Quinta-feira, 29 

de agosto de 

2019 15:05 h 

(e-SAUC) 

 

Boa tarde. Gostaria de obter 

informações sobre a historia do 

município de Capanema, para uso no 

TCC pela instituição do IFPR- Campus 

de Capanema. 

Até 17/09/2019 Quarta-

feira, 18 de 

setembro de 

2019  

11:59 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2231/2019, o Departamento de 

Cultura, se manifestou encaminhando a resposta 

anexa. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Departamento de Cultura 

 

14 Atendido 2182/2019 Sociedade 

das Filhas 

de Nossa 

Senhora do 

Sagrado 

Coração 

 

Sexta-feira, 23 

de agosto de 

2019 12:03 h 

(e-SAUC) 

 

Peço a gentileza de enviar informações 

de como solicitar imunidade/isenção de 

IPTU para o Ano de 2020. Somos uma 

instituição sem fins lucrativos e 

precisamos solicitar a isenção do IPTU. 

 

Aguardo orientações sobre 

documentações, formulários para 

efetuarmos a solicitação. 

 

Atenciosamente, 

Prorrogado até 

16/09/2019 

 

Sábado, 21 

de setembro 

de 2019 

08:10 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezados, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2182/2019, o Departamento de 

Tributação, se manifestou encaminhando a 

resposta anexa. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

Até 11/09/2019 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=890
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Camila 

 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Departamento de Tributação 

 

13 Atendido 2143/2019 Joyciene 

Mrozinski 

Temoteo da 

Silva 

Terça-feira, 20 

de agosto de 

2019 09:35 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia, estou aqui para saber como 

está o andamento da Licitação para o 

recapeamento da Rua Beto Marcelo no 

Loteamento Atlantico II (rua do IFPR). 

E qual é o tipo de licitação, pois também 

quero acompanhar. 

 

Até 08/09/2019 Segunda-

feira, 26 de 

agosto de 

2019  

10:47 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2143/2019, a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Projetos, se manifestou 

encaminhando a resposta anexa. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Secretaria de Planejamento e Projetos 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=893
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=887
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12 Atendido 1957/2019 Kleides Da 

Silva 

Vianna 

Sexta-feira, 30 

de agosto de 

2019 13:00 h 

(e-SAUC) 

 

 

 

 

 

Bom dia, 

 

Ano passado trabalhei como professora 

pss para a prefeitura de Capanema. 

Preciso que enviem em meu e-mail o 

informe de rendimentos para eu anexar 

no meu processo de Imposto de Renda. 

Já fiz esse pedido anteriormente mas 

não apareceu no meu e-mail. 

 

 Obrigada, 

 

 Kleides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta 

reencaminhada 

 

 

 

Sexta-feira, 

30 de 

agosto de 

2019 15:00 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1957/2019, informamos que a 

resposta foi enviada pelo Departamento de 

Recursos Humanos na data de 05/08/2019 para o 

endereço eletrônico 

<kleideseisabelle@outlook.com>, conforme pode 

ser confirmado no anexo. Ademais, o 

Comprovante de Rendimentos foi apensado junto 

ao Sistema de Protocolo do Município e conforme 

orientações já enviadas ao seu e-mail pode ser 

acompanhado da seguinte maneira: 

COMO ACOMPANHAR SEU PEDIDO 

1. Acesse o site do município, clique em 

PROTOCOLO ONLINE, para consultar o 

andamento do seu Pedido. 

2. Preencha o formulário com o número de 

protocolo e do CPF/CNPJ e clique em 

"Pesquisar". 

É possível que a mensagem enviada ao seu 

webmail, tenha ido para o LIXO ou SPAM. Neste 

caso, basta acessar a sua caixa de LIXO ou SPAM 

e marcar como “não é Spam” / “não é lixo 

eletrônico” para que as mensagens do Município 

de Capanema passem a ir diretamente para sua 

Caixa de Entrada.  

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

mailto:kleideseisabelle@outlook.com
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/stp/stppesquisaprocessoweb.edit.logic?e=050
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informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Anexo – Comprovante de envio 

    Quinta-feira, 01 

de agosto de 

2019 07:24 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia, 

 

Ano passado trabalhei como professora 

pss para a prefeitura de Capanema. 

Preciso que enviem em meu e-mail o 

informe de rendimentos para eu anexar 

no meu processo de Imposto de Renda. 

 

Obrigada, 

Kleides. 

 

Até 20/08/2019 Segunda-

feira, 12 de 

agosto de 

2019 09:03 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1957/2019, o Departamento de 

Recursos Humanos, se manifestou encaminhando 

a resposta anexa. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Declaração de Rendimentos - Por se tratar de 

informação pessoal, para este relatório, foram 

suprimidas algumas informações.  

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=888
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=886
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11 Atendido 1688/2019 Luiz Carlos 

Retcheski 

Quarta-feira, 03 

de julho de 

2019 15:22 h 

(e-SAUC) 

 

Boa Tarde. Gentileza fornecer relação 

dos Documentos necessários para 

Inscrição de Produtor Rural junto a esse 

Município. 

 

Atenciosamente. 

 

Luiz Carlos. 

22/07/2019 Terça-feira, 

09 de julho 

de 2019 

12:11 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1688/2019, a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente do Município de 

Capanema, Estado do Paraná, se manifestou, 

elaborando a seguinte resposta: 

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: 

1. Matrícula Atualizada 

2. CCIR – INCRA 

3. RG e CPF 

4. Comprovante de Residência 

 

ARRENDATÁRIO OU COMODATÁRIO: 

1. Contrato com firma reconhecida 

2. Matrícula Atualizada 

3. CCIR-INCRA 

4. RG e CPF 

5. Comprovante de Residência. 

 

Cumpre esclarecer que eventuais recursos devem 

ser dirigidos à Controladoria Interna, mediante 

preenchimento do formulário apenso no prazo de 

10 dias, a contar do recebimento desta informação 

e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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10 Atendido 1334/2019 Ana Rebelo Terça-feira, 04 

de junho de 

2019 17:25 h 

(e-SAUC) 

 

Gostaria de receber os emails das 

secretarias de Educação, Saúde, 

Agricultura e Assistência Social. 

 

obrigada! 

 

23/06/2019 Quarta-

Feira, 05 de 

junho de 

2019 09:32 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

Em atenção ao seu pedido de Acesso à 

Informação, protocolado sob o número 

1334/2019, recebido via e-SAUC, vimos 

encaminhar os endereços de e-mail solicitados: 

• Secretaria de Educação: 

educacao@capanema.pr.gov.br  

• Secretaria de Saúde: 

saude@capanema.pr.gov.br  

• Secretaria de Agricultura: 

agricultura@capanema.pr.gov.br  

• Secretaria da Família e Desenvolvimento 

Social: acaosocial@capanema.pr.gov.br  

Os endereços oficiais podem ser consultados 

diretamente no Portal da Transparência do 

município, por meio do link 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/ger

al/endereco. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

mailto:educacao@capanema.pr.gov.br
mailto:saude@capanema.pr.gov.br
mailto:agricultura@capanema.pr.gov.br
mailto:acaosocial@capanema.pr.gov.br
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/endereco
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/endereco
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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09 Atendido 1151/2019 Claudia 

Maria da 

Silva 

Quarta-feira, 15 

de maio de 

2019  

15:12 h 

(e-SAUC) 

 

Prezados boa tarde, 

 

Precisamos iniciar o processo de 

Inscrição Municipal (se for necessário) 

e alvará da entidade abaixo e 

necessitamos dos passos para 

efetuarmos esse serviço: 

 

- 60.470860/0007-32 

 

SOCIEDADE DAS FILHAS DE 

NOSSA SENHORA DO SAGRADO 

CORAÇÃO 

 

sE POSSÍVEL, FAVOR NOS 

INFORMAR ALGUM CONTATO E 

TELEFONE PARA DIRIMIR 

QUAISQUER DÚVIDAS. 

 

Att. 

 

03/06/2019 Quarta-

feira, 29 de 

maio 2019 

13:24 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1151/2019, o Departamento de 

Tributação, se manifestou encaminhando a 

resposta anexa. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Anexo Resposta Tributação 

 

08 Atendido 1108/2019 Silvia Ines 

Idalgo 

Segunda-feira, 

13 de maio de 

2019  

10:18 h 

(e-SAUC) 

 

bom dia 

 

o Inss solicitou que fossem anexada a 

Declaração de tempo de contribuição 

para fins de obtençÃO DE 

BENEFICIOS JUNTO AO inss a 

declaração da prefeitura com as 

remunerações recebidas nos meses de 

março, abril, maio, junho, julho e 

agosto de 1980 pois a Prefeitura não 

informou . eu recebi da diretoria de RH 

01/06/2019 Sexta-feira, 

17 de maio 

de 2019 

14:21 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1108/2019, o Departamento de 

Recursos Humanos, se manifestou encaminhando 

a resposta anexa. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=885
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de voces copias  das folha de  

maio,julho e uma  outra onde não consta 

a que mes de refere, segundo o INSS e 

preciso que a Prefeitura  forneça uma 

declaração com o valor das 

remunerações deste periodo e se 

possivel copia das folhas em anexo. 

Fico no aguardo de uma resposta pois 

dependo destas informações para que 

consiga proseguir com minha 

aposentadoria 

 

Silvia 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Anexo Resposta RH 

07 Atendido 722/2019 Deividi 

Cesar 

Manzina 

Sexta-feira, 05 

de abril de 

2019 11:35 h 

(e-SAUC) 

 

Bom Dia gostaria de uma informação 

sobre firma terceirizadas na parte de 

Roçada. Gostaria de ir morar nessa 

cidade, pois tenho experiência em 

roçada.  

 

Aguardo resposta Obrigado. 

 

Até 24/04/2019 Segunda-

Feira, 15 de 

abril de 

2019 10:39 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 722/2019, vimos encaminhar, anexo 

as informações prestadas pelo Departamento de 

Tributação, referente ao total de empresas do 

município com o CNAE CNAE: 8130-3/00 - 

Atividades paisagísticas que se encontram em 

situação ativa.     

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=884
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

06 Atendido 443/2019 Jaqueline 

Kramer 

Quinta-feira, 07 

de março de 

2019 16:18 h 

(e-SAUC) 

 

Boa Tarde,  

Me chamo Jaqueline Kramer e venho 

por meio desta solicitar o histórico 

escolar da minha mãe. Minha mãe se 

chama Loreni Pereira da Luz, ela 

nasceu em 24.03.1959 em Lagoa 

Vermelha - RS, mas residiu e estudou 

durante sua infância em Capanema - 

PR. Atualmente ela necessita apresentar 

seu histórico escolar como documento 

indispensável para contratação numa 

vaga de emprego, porém em um 

incêndio que ocorreu na casa da minha 

vó ela perdeu este entre outros tantos 

documentos que tinha. Hoje nós 

residimos em Curitiba e, por isso, não 

conseguimos ir pessoalmente até o 

Núcleo Regional para fazer a 

solicitação do documento. Será que 

vocês conseguiriam me ajudar, via e-

mail? Minha mãe não se recorda do 

nome da escola em que estudou e nem 

os anos exatos, mas posso fornecer os 

dados pessoais dela para busca, se 

necessário. 

Loreni Pereira da Luz 

Data de nascimento: 24/03/1959 

Até 26/03/2019 Segunda-

Feira, 25 de 

março de 

2019 18:25 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 443/2019, a Secretaria de Educação, 

Cultura e Esportes do Município de Capanema, 

Estado do Paraná, se manifestou, elaborando a 

seguinte resposta: 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA: Bom dia Arieli, 

respondi no e mail para o núcleo onde foi 

solicitado o histórico escolar que como ela 

estudou na cidade, eu não detenho esses 

documentos, somente a partir do ano de 1991 

após a municipalização das escolas, então nesse 

período os documentos estão na própria escola, 

outra pessoa já veio também verificar e 

encaminhei ela para as escolas estaduais, 

Obrigada 

VERA LUCIA MARCONATO NOS 

DOCUMENTADORA ESCOLAR 

PORTARIA Nº 6410/2016 DOE 11/05/2016 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CAPANEMA PR 

RUA PADRE CIRILO 1589 - CENTRO 

CAPANEMA PR- CEP 85760-000 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=883
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Mãe: Alzira Pereira dos Santos 

RG 3.206.669-0 

CPF: 477.856.759-53 

Como mencionei, é uma questão 

urgente, tendo em vista que ela não 

pode perder a vaga de emprego. 

Aguardo um retorno. 

 

FONE: 46 26030820 OU CELULAR: 46-

99785404 

 

Para auxiliá-la em sua busca, segue anexa, a lista 

das Escolas Estaduais localizadas na Zona Urbana 

do Município. 

 

Cumpre esclarecer que eventuais recursos devem 

ser dirigidos à Controladoria Interna, mediante 

preenchimento do formulário apenso no prazo de 

10 dias, a contar do recebimento desta informação 

e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

RELAÇÃO ESCOLAS ESTADUAIS 

 

05 Atendido 389/2019 Osmar 

Chaves da 

Cruz 

Terça-feira, 26 

de fevereiro de 

2019 

23:05 h 

23:07 h  

23:34 h 

(e-SAUC) 

 

1. Gostaria de saber quando estar 

previsto a nomeação dos concursados 

do concurso de 2018. 

 

1. Gostaria de saber quando esta 

previsto a nomeação dos professores 

concursados do concurso de 2018. 

 

OBS: Os pedidos foram protocolados 

em um único processo, devido as 

questões serem idênticas. 

 

Até 17/03/2019 Quarta-

feira, 27 de 

fevereiro de 

2019  

16:36 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 389/2019, informamos que o 

Município de Capanema, Estado do Paraná não 

realizou Concurso Público no ano de 2018 para o 

cargo de professor. 

 

Observando o seu endereço, presumimos que o 

senhor queira informações sobre o concurso 

realizado na cidade de Capanema, Estado do 

Pará. Capanema, por ser uma cidade homônima, 

isto é, aquela que aparece em outro estado, com o 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=882
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nome totalmente idêntico, causa confusão entre os 

cidadãos que buscam informações em seus Portais 

da Transparência.  

Abaixo segue o link para pedido de Acesso à 

Informação daquela cidade < 

https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php >. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

04 Atendido 296/2019 Marcelo de 

Lima 

Sexta-feira, 15 

de fevereiro de 

2019 

13:05 h 

(e-SAUC) 

 

qual e a populaçao exata de capanema  

 

e quantas empresa de gas glp tens no 

municipio 

Até 06/03/2019 

 

Sexta-feira, 

15 de 

fevereiro de 

2019 15:25 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 296/2019, vimos encaminhar, anexo 

as informações prestadas pelo Departamento de 

Tributação, referente ao total de empresas do 

município com o CNAE 4784-9/00 - Comércio 

varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) que 

se encontram em situação ativa. E, em consulta 

livre ao site do IBGE, a população capanemense 

estimada em 2018 foi de 19.099 pessoas, tal 

informação pode ser confirmada no link: < 

https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/capanema/pa

norama >.     

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

RESPOSTA 

 

03 Atendido 195/2019 Regina 

Fátima 

Wolochn 

Segunda-feira, 

04 de fevereiro 

de 2019  

14:45 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(e-SAUC) 

 

Estou fazendo uma pesquisa sobre os 

portais municipais na internet e, com 

fundamento na Lei de acesso à 

informação, solicito as seguintes 

informações: 

 

Existe um órgão específico responsável 

pela manutenção do portal deste 

município? 

 

O conteúdo do portal é elaborado por 

um órgão ou servidor ou cada 

departamento/secretaria elabora o 

conteúdo e o insere no portal? 

 

Até 23/02/2019 Quinta-

feira, 07 de 

fevereiro de 

2019  

16:22 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 195/2019, a Controladoria Interna, 

se manifestou, elaborando o documento anexo. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/capanema/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/capanema/panorama
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=880
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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A responsabilidade sobre o conteúdo é 

de algum órgão específico? 

 

Existe uma diretriz específica que 

norteia o conteúdo? 

 

Gestora do Controle Interno 

 

RESPOSTA 

02 Atendido 194/2019 Silvia Ines 

Idalgo 

Segunda-feira, 

04 de fevereiro 

de 2019  

08:07 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(e-SAUC) 

 

 

 

Segunda-feira, 

25 de fevereiro 

de 2019 14:50 

h 

(E-mail) 

Bom dia , Estou requerendo a esta 

prefeitura  copia da portaria de 

nomeação e da portaria de exoneração 

do  período de 01/03/1980 a 31/08/1980  

bem como a remuneração há época para 

apresentar ao Inss para calculo 

aposentadoria. 

 

 

boa Tarde, solicitei atraves do processo 

194/2019 copia  da   portaria de 

nomeação e da portaria de exoneração 

do  período de 01/03/1980 a 31/08/1980  

bem como a remuneração há época para 

apresentar ao Inss para calculo 

aposentadoria. Como  localisei tais 

documentos portaria e Decreto de 

nomeação , o Inss solicitou que o Anexo 

III da portaria 154 devidamente 

preenchido  deveria ser atualizada e que 

também fossem informados a portaria  

de exoneração e os valores recebidos no 

periodo. se necessario posso anexar os 

comprovantes. até o momento não 

recebi po retorno do protocolo 

194/2019. 

Até 23/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terça-feira, 

26 de 

fevereiro de 

209 16:40 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 194/2019, o Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Capanema, 

Estado do Paraná, se manifestou, elaborando a 

seguinte resposta: 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA: CONFORME 

SOLICITAÇÃO, FIZ BUSCA EM NOSSOS 

ARQUIVOS E NÃO ENCONTREI AS 

PORTARIAS E TAMBÉM NÃO TEMOS 

RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS. Caso 

persista alguma dúvida, entre em contato com 

Roseli Deola, através do número (46) 3552-1321 

ou pelo e-mail drh@capanema.pr.gov.br  – 

Departamento de Recursos Humanos.  

 

Cumpre esclarecer que eventuais recursos devem 

ser dirigidos à Controladoria Interna, mediante 

preenchimento do formulário apenso no prazo de 

10 dias, a contar do recebimento desta informação 

e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=879
mailto:drh@capanema.pr.gov.br
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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O Município de Capanema agradece seu contato. 

01 Indeferido 

(Desconsid

erado) 

- Jehnyffer 

Ribeiro 

Rodrigues 

Quarta-feira, 30 

de janeiro de 

2019 10:30 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(e-SAUC)

  

Em branco.  - - Não houve solicitação. 

 


