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RESOLUÇÃO n.° 002/2021                                                                De 21 de outubro de 2021. 
 

 
                                                     
Regulamenta o acesso às informações                                                                 
Públicas pelo cidadão no âmbito do Instituto                                                                                                                                                                                                                                                                                    
de Previdência do Município de Santana do 
Araguaia/PA, e da outas providências. 

 
                         
 
O INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, IPRESA, no 
uso de suas atribuições legais e em atenção ao que determina a Lei Federal n.° 12.527, de 18 
de novembro de 2011, faz saber o seguinte projeto de Resolução: 
 
Art. 1° . Fica o Instituto de Previdência de Santana do Araguaia– Ipresa, obrigado a disponibilizar, 
de forma integrada, em site oficial, pela rede mundial de computadores, as informações 
referentes à execução financeiro-orçamentaria e à estrutura do Instituto de Previdência de 
Santana do Araguaia. 
 
§ 1° O Portal denominado ´´Portal da Transparência do Instituto de Previdência`` será 
disponibilizado em página ou sítio oficial, onde deverá constar, dentre outras, as seguintes 
informações de forma a simplificada e de fácil leitura e consulta: 
 
I – Orçamento anual da taxa administrativa; 
 
ll – Execução de Orçamento; 
 
lll – Resumo de Contratos; 
 
lV – Convênios; 
 
V – Passagens e diárias; 
 
Vl – Resumo de Licitações; 
 
Vll – Dispensas e Inexigibilidade de Licitação; 
 
Vlll – Número de servidores concursados e comissionados pela Autarquia; 
 
lX – Estrutura da Autarquia; 
 
X -  Consultas Públicas; 
 
Xl – Decisão dos Conselhos; 
 
Xll – Relação de obras de engenharia e infraestrutura iniciadas e terminadas; 
 
Xlll – Empresas contratadas e motivo; 
 
Art. 2°. O direito fundamental de Acesso à informação deve ser executado em conformidade com 
os princípios básicas que regem a Administração Pública e com as seguintes diretrizes; 
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l – Observância da publicidade como preceito geral; 
 
ll- Divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações; 
 
lll- Utilização de meios de comunicações viabilizados pela tecnologia da informação; 
 
 
Art. 3°. As informações fornecidas pelo Instituto de Previdência de Santana do Araguaia serão 
disponibilizadas ao público mediante procedimento objetivos e ágeis, de forma transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão, observadas em todas as situações, as diretrizes 
previstas na Lei n.° 12.527/2011; 
. 
Art. 4°. O acesso as informações de que trata esta Resolução não se aplicam as hipóteses de 
sigilo fiscal, bancário, profissional e de segredo de justiça previsos na legislação federal; 
 
Art. 5°. Qualquer pessoa poderá formular pedido de acesso à informação; 
 
Art. 6°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário 
 
Gabinete do Diretor Presidente do Instituto de Previdência de Santana do Araguaia, Estado do 
Pará, IPRESA. 
 
Santana do Araguaia-PA, em 21 de outubro de 2021. 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
Giovanni Spindula Thomaz 

 
Diretor Presidente do IPRESA 
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