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RELATÓRIO ANUAL DA AUTORIDADE DE GERENCIAMENTO 20201 

ASSUNTO: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

Considerando o disposto no ad. 61, inciso II e parágrafo único do decreto 
Estadual n° 1.359/2015 que regulamenta no âmbito da Administração Direta, das 
Autarquias, das Fundações Públicas, das Empresas Públicas e das Sociedades de 
Economia Mista do Estado do Pará, o acesso às informações previstas pela Lei Federal 
no 12.527/2011, e considerando o papel institucional estabelecido pelo supracitado 
Decreto Estadual à Auditoria Geral do Estado, segue informações à cerca do Relatório 
Anual de implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI) no âmbito desta Autarquia, 
produzido pela Autoridade de Gerenciamento. 

Considerando os trabalhos realizados em 2020, conforme recomendações 
estabelecidas pelo ad. 90  do Decreto Estadual n° 1.359/2015, que trata sobre o dever 
dos Órgãos e Entidades em promover, independente de requerimento, a divulgação em 
seus sítios na internet de informações de interesse público, coletivo ou geral por eles 
produzidas, acumuladas ou custodiadas, foi-se atualizando os dados pertinentes das 
informações necessárias para o cumprimento do referido decreto. 

A JUCEPA, no exercício de 2021, manteve os trabalhos para promover 
ações necessárias ao cumprimento da Lei de Acesso a Informação n° 12.527 de 18 de 
novembro de 2011. 

Apresenta-se, abaixo, listagem de todas as informações disponibilizadas no 
site eletrônico da JUCEPA de acordo com o levantamento realizado pela autoridade de 
gerenciamento durante o exercício de 2021. 

1. Legislação Específica da Instituição, Estrutura Organizacional, Competências e 
Atividades. 

Esta divulgada no sítio da JUCEPA, na seção "transparência pública", a Cada ao 
Cidadão, nela é possível observar a legislação específica da Instituição, estrutura 
organizacional e atividades desenvolvidas, principais cargos e seus ocupantes, endereço 
e telefone das unidades e horário de atendimento ao público. 

2.Projetos, Ações, Obras, Serviços e Atividades. 

Está divulgado no sítio da JUCEPA, na seção "transparência pública" relatório do 
SIGPLAN 2021. 
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3.Repasses ou Transferências, Contrato de Gestão. 

A Junta Comercial possui um Termo de Cooperação "Estação Cidadania" com a 
SEPLAD, onde há transferência de recurso mediante repasse mensal de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). E esta autoridade de gerenciamento solicitou a implementação 
das informações no site e acompanha periodicamente essa implementação. 

4. Registro das Despesas 

Está divulgado na seção "transparência pública", no sítio da JUCEPA, campo a ser 
preenchido pelo cidadão que possibilita a consulta das despesas efetuadas por esta 
junta comercial. 

5.Licitação 

Esta divulgada na seção "transparência pública", no sítio da JUCEPA relação das 
compras realizadas no ano vigente, e anexado relação dos contratos vigentes, conforme 
suas respectivas modalidades e demais especificações. Também estão disponíveis 
digitalmente os Contratos, Termos Aditivos e demais documentos relacionados. 

Bens Imóveis 

Está divulgado na seção "transparência pública", no sítio da JUCEPA relação de bens 
Imóveis, relatório físico-financeiro de bens imóveis e ficha cadastral de imóveis. 

Bens Operacionais —Alienado por Doação 

Está divulgado na seção "transparência pública", no sítio da JUCEPA relação de 
Alienação por doação. 

Resultado final de Inspeções e Fiscalizações. 

Estão divulgadas na seção "transparência pública", na aba relatórios, no sítio da JUCEPA 
informações sobre inspeções e fiscalizações relacionadas ao controle externo de 2020, 
pois ainda está em tramitação o período de 2021. 

9.Remuneração e Subsídios 

Está divulgado na seção "transparência pública", no sítio da JUCEPA a aba "servidores", 
nela é possível observar o Demostrativo da Remuneração e o Demonstrativo de Lotação 
dos servidores desta Junta. 
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10.Resposta a Perguntas mais frequentes da sociedade 

Está identificado que consta no site, na aba "Orientações", as perguntas mais 
frequentes, que também está inserido na aba Transparência Pública, em atendimento ao 
Decreto. 

11.Carta ao Cidadão 

Está divulgado no sítio da JUCEPA, a "Carta ao Cidadão", a mesma informa à sociedade 
sobre os serviços oferecidos, as formas de acesso, consultas, requisitos, etapas, prazos, 
tempo de espera, procedimentos, prioridades, taxas, manuais, legislação vigente, 
endereços, contatos e estrutura organizacional do órgão. 

12. Ações de Combate à COVID 

Foram divulgadas no Portal da Transparência, em atendimento ao art.40,20, da Lei 
Federal N° 13.979, informações sobre aquisições e contratações realizadas para 
enfrentamento da COVlD-19 neste órgão, referentes a compra de álcool em gel, 
máscara, higienização do mobiliário e sanitização do órgão, conforme processos n° 
2020/363333 e n1  2020/350500. 

13.Ouvidoria e SlC 

A Ouvidoria da JUCEPA tem um canal de pronto atendimento ao Cidadão na aba 
Contatos, e o Ouvidor também é responsável pelas informações do SIC.PA  no órgão. E 
na aba transparência Pública constam os relatórios da Ouvidoria e do SlC, a fim de 
complementar as informações sobre a transparência ativa da JUCEPA. 

Nos trabalhos realizados por essa autoridade de gerenciamento, constatou-
se que durante o exercício de 2021 foram atualizadas informações na seção 
"transparência pública", no sítio da JUCEPA que proporcionam e incentivam o 
envolvimento da sociedade civil no combate à corrupção por meio da promoção da 
transparência ativa, elevando a Junta Comercial ao aperfeiçoamento de seu padrão de 
trabalho, dando prioridade indiscutível a publicação de informações relevantes para o 
cidadão. 

Respeitosamente, 

MSnica Sely F. Salomão Rodney deAquino Oliveira 
Autoridade de Gerenciamento Autoridade de Gerenciamento 
Portaria n° 002/2022 Portaria n° 002/2022 
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