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1 . INTRODUÇÃO

Em atendimento a Instrução Normativa CGE nº 05/2022 que estabelece 

aos Agentes de Transparência a elaboração do Plano de Trabalho de acordo 

com suas atividades e competências, apresentamos o 

referente ao exercício de 20

objetivo o planejamento das ações e a fixação de metas, no exercício em 

questão, contribuindo desta forma com o aperfeiçoamento contínuo de todos os 

processos e ações realizadas e favorecendo na criação de uma rotina 

administrativa organizada e eficiente, alinhada com os objetivos organizacionais 

e normas vigentes na área de Transparência da Jucepar.

2 . PLANO DE TRABALHO ANUAL TRANSPARÊNCIA 

      2.1 OBJETIVOS DA TRANSPARÊNCIA

A Transparência da Jucepar tem como principal objetivo um maior 

controle social por parte dos cidadãos, ou seja, possibilita a sociedade 

acompanhar as ações tomadas pela Autarquia, avaliando os objetivos, 

processos e resultados de modo a assegurar que os recursos públicos sejam 

bem empregados em benefício da coletividade.

Destacamos também que as ações voltadas a transparência e publicidade 

viabilizam a compreensão por parte da sociedade de como está sendo efetivado 

o funcionamento da autarquia, seja em termos de seus custos ou de sua 

finalidade.

Diante disso, o Agente de Transparência da Jucepar atuará com foco na 

divulgação da informação pública, na transparência da gestão e na 
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democratização do acesso a informação pois está prestação de contas é de 

grande importância ao interesse público e a sociedade.

      2.2 ATIVIDADES DO AGENTE DE TRANSPARÊNCIA Exercício 2022

Segue abaixo as principais atividades a serem desenvolvidas pelo Agente 

de Transparência durante o ano de 2022:

Período J F M A M J J A S O N D

Ação 1
Publicação das Informações obrigatórias referentes ao Órgão no 

Portal da Transparência

Objetivo
Ação realizada ao longo do ano que consiste na divulgação, 
acompanhamento, e conciliação das informações institucionais da 
Autarquia. São exemplos: Receitas e Despesas, Orçamento, 
relação e remuneração de servidores, convênios, JETONS, 
projetos, metas e etc. 

Período J F M A M J J A S O N D

Ação 2
Publicação e Revisão Períodica dos manuais relacionados com 

a atividade fim desta Autarquia

Objetivo
Ação realizada a cada quadrimestre, em conjunto com a Equipe 

dos já existentes, disponibilizados no site da Jucepar. Esta 
atividade visa facilitar o dia a dia dos cidadãos e também diminuir 
a demanda dos departamentos de Ouvidoria e SAC da Jucepar. 

Período J F M A M J J A S O N D

Ação 3
Demandas de órgãos de Controle Externo (conforme demanda)

Objetivo
Atendimento das solicitações da Controladoria Geral do Estado 
CGE (prestar informações, aperfeiçoar processos e etc 

Período J F M A M J J A S O N D

Ação 4
Análise periódica sobre Informações de Interesse Publico a 

serem divulgadas

Objetivo
Ação realizada ao longo do ano e consiste em analisar 
períodicamente a necessidade de divulgar novas informações que 
sejam de interesse público no portal da Transparência da CGE.
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Período J F M A M J J A S O N D

Ação 5
Paraná 

com informações atualizadas sobre os 
serviços disponbilizados pela Jucepar.

Objetivo
Ação realizada com o objetivo de facilitar a pesquisa do cidadão 
sobre os serviços oferecidos pela Jucepar, em outros canais de 
comunicação do Governo do Paraná e também atender as metas 
de inovação do órgão 

3. FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Quadro 1 Legislações.

Legislação Súmula Observações

Lei Estadual 
16.595/2010

L16.595/10

Dispõe que todos 
atos oficiais que 

impliquem na 
realização de 

despesas públicas 
deverão ser 

publicados no 
Diário Oficial do 

Estado

Art. 1º - Dispõe sobre os órgãos e entes que 
estão abarcados pela Lei

Art. 2 §7º - Dispõe sobre informações que 
devem ser divulgadas de ofício no PTE

Lei Federal
12.527/2011

L 12527/11

Regula o acesso a 
informações 

previsto no inciso 
XXXIII do art. 5º

Art. 8º - Estabelece informações a serem 
publicadas no PTE

Art. 10º e ss Regulamenta os pedidos de 
acesso à informação

Art. 27º - Estabelece o a classificação de 
informação

Art. 31º - Regula o tratamento de 
informações pessoais

Decreto 
Estadual 

10.285/2014

D 10285/14

Dispõe sobre os 
procedimentos do 
Poder Executivo, 

que garante o 
acesso à 

informação

Art. 4º - Direitos do cidadão
Art. 8º - Informações a serem publicadas no 

PTE
Art. 10º Regula os pedidos de acesso

Art. 20º Estebelece os recursos à negativa 
de acesso

Art. 26º - Estebelce as restrições de acesso 
à informação

Especifica a 
composição, as 
diretrizes e as 
competências 

institucionais do 
Núcleo de 

Integridade e 

____
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento contempla as ações do Agente de Transparência da 

JUCEPAR, para o exercício de 2022. Ressaltamos, contudo, que está 

ferramenta de planejamento poderá sofrer alterações e ajustes, em resposta à

novas demandas, internas e externas, que vierem a surgir ao longo do presente 

exercício.

Portanto, qualquer alteração deverá ser incluída neste documento com o 

objetivo de promover o adequado controle e transparência das atividades 

desenvolvidas por esta Pasta.

Transparência e Controle Social - Junta Comercial do Paraná

Curitiba, 13 de julho de 2022

Compliance 
Setorial dos 

órgãos e 
entidades do 

Poder Executivo 
Estadual.


