
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO NQ01S9/2016-CMRI, de 23 de agosto de 2016.

RECURSONUP: 00075.000245/2016-39

RECORRENTE: Ananias Gonçalves Moura

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: MTFC - MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃOE

CONTROLE

1 RELATÓRIO

1.1 RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão pede informações relativas às ações de auditoria programadas ou realizadas pela MTFC no

Município de Vitória do Xingu/PA. Além disso, denuncía possiveis irregularidades ocorridas no

município.

1.2 RAZÕESDO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: Órgão disponibiliza informações acerca da última ação de controle desenvolvida no

Município de Vitória de Xingu/PA ocorrida em setembro de 2015 e informa sobre a existêncía do

Sistema e-Ouv para recebimento de denúncias e outras manifestações de ouvidoria.

1~ Instância: Não conhecimento do recurso. Órgão afirma que as informações requeridas no pedido

inicial foram disponibilizadas e alega que o requerente inovou ao interpor o recurso, conforme o

disposto na Súmula CMRI nQ2/2015. Adicionalmente, informa que o texto de recurso foi inserido no

Sistema e-Ouve que foi encaminhado Relatório de Demandas Externas ao Ministério Público

Estadual, ao Ministério Público Federal e à prefeitura do citado município em 04/01//2016.

2~ Instância: Não conhecimento do recurso. Órgão afirma que a manifestação inicial oferecída pelo

órgão respondeu adequadamente à solicitação de informações formulada.

1.3 DECISÃO DO MTFC

Não há.

1.4 RAZÕESDO (A) RECORRENTE

Cidadão novamente denúncia possiveis irregularidades ocorridas no município de Vitória de

Xingu/PA.

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias da cíência da decisão, sendo, dessa forma,

tempestivo. O recorrente utilizou-se do recurso conferido pelo artigo 27~724/2012. O
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interessado é o legitimado para recorrer nos termos do inciso 111 do ar\. 63 da Lei Nº 9.784/1999.

Contudo, não se percebe, no caso concreto, negativa de acesso à informação, dado que o recorrente

efetivamente alcançou a informação solicitada ainda na resposta inicial ao seu pedido. Observa-se,

portanto, ausência de requisito de admissibilidade de que trata o art. 16, ~3º da Lei 12.527/2011.

Pelo não conhecimento do recurso.

3 ANÁLISE DO MÉRITO

A Comissão Mista não analisou o mérito. Não conheceu do recurso interposto por ausência de

requisito de admissibilidade, nos termos do ar\. 16, ~3º da Lei 12.527/2011.

4 DECISÃO

A Comissão Mista de Reavaliação de Informações decidiu, por unanimidade dos presentes, não

conhecer do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do art. 16, ~3º da Lei

12.527/2011.

S PROVIDÊNCIAS

À Secretaria da CMRI para cientificação do recorrente e Ministério da Transparência, Fiscalização e

Controle, da presente decisão.
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