
Boa tarde,

Segue em anexo resposta ao seu pedido 

de informações. 

Att,                                                                    

--

Karine Fernanda Skorupa

Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná

(45) 3235-1212                                        

Anexo de resposta encaminhado:                       

Resposta Prot. 001/20

Prazo de 

resposta/ 

Prorrogado

Data da resposta

03/03/2020 Segunda-feira, 

02 de março de 

2020 17:04h

Prezados,

Com base na Lei de Acesso à 

informação, eu, Rodrigo de Tarso 

Minutella Monteiro, cpf nº. 

216780238-25, gostaria de 

solicitar aos 

departamentos/secretarias de 

obras, engenharia e a outros(as) 

que possuam em seus quadros 

engenheiros, arquitetos, técnicos 

de desenho e/ou edificações e 

estagiários, ou que terceiriza-

Quarta-feira, 

12 de 

fevereiro de 

2020 16:36h 

(e-SIC)

Rodrigo de 

Tarso 

Minuella 

Monteiro

001/20Atendido

Resposta

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

os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011) - Exercício 2020.

        Indeferido (01)

Se
q

u
ê

n
ci

a

Status Protocolo Solicitante

Data do 

pedido/ 

Recurso

Solicitação

        Atendido (12)

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Relatório de pedidos de acesso à informação e solicitantes

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Quantidade de pedidos: 13

        Em Tramitação (00)

01

http://tresbarras.pr.gov.br/images/lai/respostasolicitacao2020-02-12-163601.pdf


zaram 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 destes 

profissionais, nos últimos 

05(cinco) anos, que atuaram 

no/para o município?

3. Em quantos computadores 

foram instalados estes Softwares 

(programas de computadores), 

nos últimos 05 (cinco) anos?

4. Os profissionais conhecem a 

metodologia BIM e, se sim, 

adotam-na no município?

02 Atendido 002/20 Cristian 

Mateus da 

Costa Biel

Segunda-

feira, 23 de 

março de 

2020 10:20h 

(e-SIC)

Bom Dia !!!

Gostaria de obter o plano diretor 

da cidade, para descobrir mais 

sobre parcelamento do solo, 

assim como gostaria do mapa de 

zoneamento, para obter 

informações de um 

empreendimento que planejamos.

Desde já agradeço.

Att. Cristian

12/04/2020 Quarta-feira, 25 

de março de 

2020 07:25h

Bom dia,

Segue em anexo resposta ao seu pedido 

de informações. 

Att,                                                                    

--

Karine Fernanda Skorupa

Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná

(45) 3235-1212                                   

Anexos encaminhados:                                          

Mapa do município;



Lei complementar nº 01/2008 PD;          

Lei nº 449/11 - altera a Lei nº 442/11;                                       

Lei nº 599/2008 - Perímetro urbano;      

Lei nº 600/2008 - Zoneamento;                          

Lei nº 601/2008 - Parcel. do solo;                                                     

Lei nº 602/2008 - Sistema viário;                

Lei nº 603/2008 - Código de obras;         

Lei nº 604/2008 - Código de postura;    

Lei nº 1702/2018 - Altera a Lei 599/08 

PDM Volume I e PDM Volume II  

Bom dia,

Segue em anexo resposta ao seu pedido 

de informações. 

Att,                                                                    

--

Karine Fernanda Skorupa

Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná

(45) 3235-1212                                    

Anexo de resposta encaminhado:

Resposta Prot. 003/20

Bom dia,

Segue em anexo resposta ao seu pedido 

de informações. 

Att,                                                                    

--

Karine Fernanda Skorupa

Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná

(45) 3235-1212                                    

Anexo de resposta encaminhado:
Resposta Prot. 004/20

03 003/20 Auro Josephat 

Dalmolin

Terça-feira, 

24 de março 

de 2020 

19:48h (e-SIC)

Gostaria de saber quais os 

numeros dos terrenos que foram 

atingidos pelo decreto 

3924/2020?

Obrigado!

13/04/2020 Segunda-feira, 

30 de março de 

2020 11:19h

Atendido Quarta-feira, 06 

de maio de 2020 

12:24h

14/05/2020Boa tarde

Sou o contador da Cooperativa do 

CNPJ acima, preciso de 

informação de como verificar o 

alvará da mesma

Sexta-feira, 

24 de abril de 

2020 16:10h 

(e-SIC)

Eduardo 

Camargo

004/20

Atendido

04

http://tresbarras.pr.gov.br/images/lai/respostasolicitacao2020-03-24-194832.pdf
http://tresbarras.pr.gov.br/images/lai/resposta2020-04-24-161054.pdf


Bom dia,

Em resposta ao seu pedido de 

informações, sim é possível consultar no 

site do município, no portal da 

transparência. Vou passar o passo a 

passo para acesso:

Primeiramente irá acessar o site do 

município http://tresbarras.pr.gov.br/ > 

Portal da Transparência > Administração 

> Receitas > Receitas Arrecadadas > 

Receitas > Arrecadação da Receita > Por 

Fonte de Recursos > irá abrir um filtro de 

data, ex: 01/01/2020 a 31/05/2020 > 

Gerar 

Irá abrir este relatório com todos os 

recursos recebidos em determinado 

período, conforme preenchido naquele 

filtro de data, aonde na primeira coluna 

destacada como descrição é a fonte do 

recurso e na coluna destacada como 

arrecadação bruta é o valor real 

recebido pelo município. Se estiver 

buscando informações sobre uma 

emenda especifica e não localizar neste 

relatório por favor nos contate  

novamente.

05 Atendido Terça-feira, 19 

de maio de 2020 

10:43h

31/05/2020Bom dia, gostaria de saber se é 

possível encontrar no site do 

município as emendas que são 

destinadas a nossa cidade. Se caso 

for possível, como faço para 

acessar?

Segunda-

feira, 11 de 

maio de 2020 

11:02h (e-SIC)

Endrey 

Manoel 

Teodoro L.

005/20

REC.jpg


Quaisquer duvidas estou a disposição.

Karine Skorupa

Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná

(45) 3235-1212

Bom dia,

Segue em anexo resposta ao seu pedido 

de informações. 

Att,                                                                    

--

Karine Fernanda Skorupa

Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná

(45) 3235-1212                                    

Anexo de resposta encaminhado:

Resposta Prot. 006/20

Pedido de Informação nos Termos 

da Lei nº 12.527/2011

Curitiba, 26/05/2020

Ao Município.

Prezado Senhor Prefeito,

Eu Lucas Rodrigues Maciel, 

inscrito no RG sob o número 

6.811.519-1 SSP-PR, mestrando do 

programa de duplo diploma 

estabelecido entre o Instituto 

Politécnico de Bragança (IPB, 

Portugal) e a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR, Brasil), com base no 

artigo 5º (XXXIII) da Constituição 

Federal Brasileira e nos artigos 10, 

11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 – a 

Lei Geral de Acesso a Informações 

Públicas – , dirige-se 

respeitosamente a Vossa 

Senhoria, com o objetivo de 

apresentar o seguinte:

REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES

Relacionadas ao Orçamento 

Quinta-feira, 04 

de junho de 

2020 14:20h

15/06/2020Terça-feira, 

26 de maio de 

2020 15:03h 

(e-SIC)

Lucas 

Rodrigues 

Maciel

006/20Atendido06

http://tresbarras.pr.gov.br/images/lai/resposta2020-05-26-150343.pdf


Participativo do Município.

1. O Requerente solicita as 

seguintes informações:

a. - O município executa (ou 

alguma vez realizou) orçamento   

participativo? (Sim/Não).

b. - Caso a resposta anterior seja 

afirmativa:

b.1 - Indicar os anos em que 

ocorreram (ou ocorre) o 

Orçamento Participativo, bem 

como o valor destinado ao 

processo em cada ano.

b.2 - Indicar os seguintes dados 

relativos ao responsável pelo 

Orçamento Participativo no 

município: nome, telefone e e-

mail.

b.3 - Indicar o portal eletrônico ou 

sítio na internet do Orçamento 

Participativo, caso exista.

2. Em cumprimento ao artigo 11 

da Lei no 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, o acesso às 

informações requisitadas deve

ser imediato. Não sendo possível 

o acesso imediato, a resposta, em 

conformidade com o referido 

artigo, deve ser expedida no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, 

contados do protocolo deste 

Requerimento junto ao município.



Para o recebimento da resposta, 

comunico o seguinte endereço 

op.brasil.portugal@gmail.com.

Atenciosamente,

Lucas Rodrigues Maciel

07 Atendido 007/20 João Morales Segunda-

feira, 08 de 

junho de 

2020 16:00h  

(e-SIC)

Solicito a relação de gastos 

efetuados com o COVID 19.

20/06/2020 Quarta-feira, 10 

de junho de 

2020 13:36h

Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 007/2020, a 

relação de gastos efetuados com o 

COVID-19 está no site do município. 

Segue o passo a passo para acesso:

http://tresbarras.pr.gov.br/ > Na aba 

COVID-19 clique em Compras > Gastos 

com Covid-19 > Irá abrir a página com 

todos os relatórios que foram lançados 

desde o inicio dos gastos e conforme o 

município apresenta novos gastos este 

relatório é atualizado e alocado no site 

com a data da atualização.



O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

 

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

08 Indeferido 

/Desconsi- 

derado

008/20 João Morales Segunda-

feira, 08 de 

junho de 

2020 16:01h  

(e-SIC)

Solicito a relação de gastos 

efetuados com o COVID 19.

20/06/2020 - Solicitação repetida

09 Atendido 009/20 João Quinta-feira, 

03 de 

setembro de 

2020 19:26h 

(e-SIC)

Teste 23/09/2020 Quinta-feira, 17 

de setembro de 

2020 14:47h

Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 009/2020, 

informo que sua mensagem de teste foi 

recebida.

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

Bom Dia

Sandra

Estou encaminhando documentos 

conforme solicitado.

Att.

Dilceia Salete Fornari

Secretária de Saúde

10 Quarta-feira, 21 

de outubro de 

2020 16:45h

04/10/2020Ola.Sou acadêmica do curso de 

enfermagem do Instituto Federal 

de Santa Catarina. Estamos 

pesquisando sobre os Conselhos 

de Saúde das nossas cidades de 

origem. Sou natural de Três Barras 

do Parana. Não encontrei as 

informações em 

Segunda-

feira, 14 de 

setembro de 

2020 20:49h  

(e-SIC)

Sandra 

Pereira Simas 

Severino

010/20Atendido



sites oficiais. Não sei se esse é o 

canal correto. Se não for, por 

favor me oriente qual é. As 

informações são: Há Conselho 

Municipal? Regimento interno, 

integrantes, mesa diretora, datas 

e local das reuniões, atas das 

reuniões, etc? Há Conselhos 

Locais? Estão vinculados às 

Unidades de Saúde? Tem 

informações de fácil acesso? 

Desde já, muito obrigada pela 

atenção.

45-991036430                                                        

45-32351139                                                         

Documentos encaminhados:                        

- Decreto;                                                              

- Documentos que rege o Conselho de 

Saúde,                                                                    

- Mesa diretora Conselho de Saúde.

Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 011/2020, 

encaminha-se o link para acesso 

http://cidadao.tresbarras.pr.gov.br:8080

/cidadao/servlet/br.com.cetil.ar.jvlle.hat

endimento.

Se preferir, segue o passo a passo:

http://tresbarras.pr.gov.br/ > Portal do 

Cidadão > Área Pública > Certidão.

OBS: Primeiramente deve-se realizar o 

cadastro em solicitação de acesso e em 

seguida gerar a CND.

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

prezados, Boa tarde,

Entrei no site da prefeitura para 

obter CND de empresa de fora 

que presta serviços no município 

porém não consegui achar 

nenhum link.

FORCE SERVIÇOS CNPJ 07 755 

923/0001-00, como funcionaria o 

procedimento para obter a 

documentação?

Sábado, 17 de 

outubro de 

2020 15:35h 

(e-SIC)

Force Serviços 

Eireli

11 06/11/2020 Terça-feira, 20 

de outubro de 

2020 16:55h

011/20Atendido



Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 012/2020, 

informamos que não houve abertura de 

processo administrativo. O que existe é 

um procedimento realizado pela 

Promotoria de Justiça de Catanduvas 

sob nº MPPR-0032.20.000179-3, onde 

requereu informações que justificassem 

quanto ao sobrepreço verificado nos 

insumos para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19. A forma de 

acompanhamento do mesmo é 

contatando a Promotoria através do 

email catanduvas.prom@mppr.mp.br ou 

Fone (45) 3234-1331.

 

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

25/11/2020 Sexta-feira, 20 

de novembro de 

2020 16:57h

Prezados solicito informações 

sobre o andamento da resposta 

da Manifestação referente Ofício 

nº 114/2020, da empresa 

Altermed Material Médico 

Hospitalar Ltda (CNPJ 

00.802.002/0001-02) enviado no 

dia 27 de outubro de 2020 através 

do(s) e-mail(s) 

sms@tresbarras.pr.gpv.br, que 

pode ser consultada no link 

https://arquivos.sandieoliveira.ad

v.br/appapi/anexos/403086/7643

87.

Requer-se também, no caso de o 

processo ser físico, o envio 

digitalizado de todos os 

documentos inclúidos no processo 

administrativo após a juntada do 

pedido acima referenciado.

Já no caso do processo ser 

eletrônico que seja liberado 

acesso à integralidade do mesmo 

para acompanhamento.

1 . DOS MEIOS DE CONTATO

Inicialmente, cabe informar que a 

solicitação de qualquer 

informação ou documento que 

seja necessário para a efetivação 

do presente pedido pode ser feita 

nos meios de contato abaixo 

relacionados, informando o 

Número Interno P17812:

01 – WhatsApp – 049 9 9111-8279

https://api.whatsapp.com/send?p

hone=554991118279&text=Ol%C

3%A1

Caso utilize o WhatsApp Web 

basta clicar no link.

02 – E-mail – 

contato@sandieoliveira.adv.br

03 – Ligação telefônica: 049 9 

9111-8279

2. EMBASAMENTO LEGAL

A prestação de informações sobre 

o andamento de processos 

administrativos decorrentes de 

licitações/contratos 

administrativos é garantida pelos 

incisos V e VI do artigo 7º da Lei 

de Acesso à Informação que prevê 

"Art. 7º O acesso à informação de 

que trata esta Lei compreende, 

entre outros, os direitos de obter: 

[...] V - informação sobre 

atividades exercidas pelos órgãos 

e entidades, inclusive as relativas 

à sua política, organização e 

serviços; VI - informação 

pertinente à administração do 

patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos;".

Lembrando que conforme artigo 

3º, o procedimento da Lei de 

Acesso à Informação visa também 

a utilização de meios de 

comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação, assim 

como o desenvolvimento do 

controle social da Administração 

Pública.

Nº Interno P17812

12 Atendido 012/20 Sandi e 

Oliveira 

Advogados

Quinta-feira, 

05 de 

novembro de 

2020 17:45h 

(e-SIC)



Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 012/2020, 

informamos que não houve abertura de 

processo administrativo. O que existe é 

um procedimento realizado pela 

Promotoria de Justiça de Catanduvas 

sob nº MPPR-0032.20.000179-3, onde 

requereu informações que justificassem 

quanto ao sobrepreço verificado nos 

insumos para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19. A forma de 

acompanhamento do mesmo é 

contatando a Promotoria através do 

email catanduvas.prom@mppr.mp.br ou 

Fone (45) 3234-1331.

 

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

25/11/2020 Sexta-feira, 20 

de novembro de 

2020 16:57h

Prezados solicito informações 

sobre o andamento da resposta 

da Manifestação referente Ofício 

nº 114/2020, da empresa 

Altermed Material Médico 

Hospitalar Ltda (CNPJ 

00.802.002/0001-02) enviado no 

dia 27 de outubro de 2020 através 

do(s) e-mail(s) 

sms@tresbarras.pr.gpv.br, que 

pode ser consultada no link 

https://arquivos.sandieoliveira.ad

v.br/appapi/anexos/403086/7643

87.

Requer-se também, no caso de o 

processo ser físico, o envio 

digitalizado de todos os 

documentos inclúidos no processo 

administrativo após a juntada do 

pedido acima referenciado.

Já no caso do processo ser 

eletrônico que seja liberado 

acesso à integralidade do mesmo 

para acompanhamento.

1 . DOS MEIOS DE CONTATO

Inicialmente, cabe informar que a 

solicitação de qualquer 

informação ou documento que 

seja necessário para a efetivação 

do presente pedido pode ser feita 

nos meios de contato abaixo 

relacionados, informando o 

Número Interno P17812:

01 – WhatsApp – 049 9 9111-8279

https://api.whatsapp.com/send?p

hone=554991118279&text=Ol%C

3%A1

Caso utilize o WhatsApp Web 

basta clicar no link.

02 – E-mail – 

contato@sandieoliveira.adv.br

03 – Ligação telefônica: 049 9 

9111-8279

2. EMBASAMENTO LEGAL

A prestação de informações sobre 

o andamento de processos 

administrativos decorrentes de 

licitações/contratos 

administrativos é garantida pelos 

incisos V e VI do artigo 7º da Lei 

de Acesso à Informação que prevê 

"Art. 7º O acesso à informação de 

que trata esta Lei compreende, 

entre outros, os direitos de obter: 

[...] V - informação sobre 

atividades exercidas pelos órgãos 

e entidades, inclusive as relativas 

à sua política, organização e 

serviços; VI - informação 

pertinente à administração do 

patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos;".

Lembrando que conforme artigo 

3º, o procedimento da Lei de 

Acesso à Informação visa também 

a utilização de meios de 

comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação, assim 

como o desenvolvimento do 

controle social da Administração 

Pública.

Nº Interno P17812

12 Atendido 012/20 Sandi e 

Oliveira 

Advogados

Quinta-feira, 

05 de 

novembro de 

2020 17:45h 

(e-SIC)



Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 012/2020, 

informamos que não houve abertura de 

processo administrativo. O que existe é 

um procedimento realizado pela 

Promotoria de Justiça de Catanduvas 

sob nº MPPR-0032.20.000179-3, onde 

requereu informações que justificassem 

quanto ao sobrepreço verificado nos 

insumos para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19. A forma de 

acompanhamento do mesmo é 

contatando a Promotoria através do 

email catanduvas.prom@mppr.mp.br ou 

Fone (45) 3234-1331.

 

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

25/11/2020 Sexta-feira, 20 

de novembro de 

2020 16:57h

Prezados solicito informações 

sobre o andamento da resposta 

da Manifestação referente Ofício 

nº 114/2020, da empresa 

Altermed Material Médico 

Hospitalar Ltda (CNPJ 

00.802.002/0001-02) enviado no 

dia 27 de outubro de 2020 através 

do(s) e-mail(s) 

sms@tresbarras.pr.gpv.br, que 

pode ser consultada no link 

https://arquivos.sandieoliveira.ad

v.br/appapi/anexos/403086/7643

87.

Requer-se também, no caso de o 

processo ser físico, o envio 

digitalizado de todos os 

documentos inclúidos no processo 

administrativo após a juntada do 

pedido acima referenciado.

Já no caso do processo ser 

eletrônico que seja liberado 

acesso à integralidade do mesmo 

para acompanhamento.

1 . DOS MEIOS DE CONTATO

Inicialmente, cabe informar que a 

solicitação de qualquer 

informação ou documento que 

seja necessário para a efetivação 

do presente pedido pode ser feita 

nos meios de contato abaixo 

relacionados, informando o 

Número Interno P17812:

01 – WhatsApp – 049 9 9111-8279

https://api.whatsapp.com/send?p

hone=554991118279&text=Ol%C

3%A1

Caso utilize o WhatsApp Web 

basta clicar no link.

02 – E-mail – 

contato@sandieoliveira.adv.br

03 – Ligação telefônica: 049 9 

9111-8279

2. EMBASAMENTO LEGAL

A prestação de informações sobre 

o andamento de processos 

administrativos decorrentes de 

licitações/contratos 

administrativos é garantida pelos 

incisos V e VI do artigo 7º da Lei 

de Acesso à Informação que prevê 

"Art. 7º O acesso à informação de 

que trata esta Lei compreende, 

entre outros, os direitos de obter: 

[...] V - informação sobre 

atividades exercidas pelos órgãos 

e entidades, inclusive as relativas 

à sua política, organização e 

serviços; VI - informação 

pertinente à administração do 

patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos;".

Lembrando que conforme artigo 

3º, o procedimento da Lei de 

Acesso à Informação visa também 

a utilização de meios de 

comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação, assim 

como o desenvolvimento do 

controle social da Administração 

Pública.

Nº Interno P17812

12 Atendido 012/20 Sandi e 

Oliveira 

Advogados

Quinta-feira, 

05 de 

novembro de 

2020 17:45h 

(e-SIC)



13 Atendido 013/20 Camilo Kira 

Junior

Segunda-

feira, 23 de 

novembro de 

2020 17:35h 

(e-SIC)

Certidão Negativa de IPTU de um 

imóvel localizado em Barra Bonita.

LOTE: 01

QUADRA: 07

MATRICULA: 3238.

13/12/2020 Quarta-feira, 25 

de novembro de 

2020 14:07h

Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 013/2020, 

informamos que para emitir a certidão 

negativa do seu imóvel você devera 

acessar o site do Município de Três 

Barras do Paraná e clicar no botão Portal 

do Cidadão, em seguida em Certidão, 

deverá fornecer o número 

01070080012001 (cadastro do IPTU do 

lote solicitado) e clicar em gerar. 

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão


