SEI/FCP - 0108631 - Despacho

28/04/2020 07(21

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

DESPACHO Nº 0108631/2020/CPAB/DPA/PR

Processo nº 01420.100530/2020-21
Ao Diretor do DPA.
Assunto: Resposta a Solicitação de Informação - Protocolo E-SIC 71004000959202013 (SEI nº
0108570).
Prezado Senhor,
Em resposta ao supracitado ofício, respondemos a demanda do usuário SIC:
1 - Esta pasta/órgão, seus órgãos internos e /ou antigos ministérios e/ou
secretarias/departamentos hoje aqui abrigados, possui quantas bases de dados e documentos
abertas para consulta? Quais são? Quantas e quais dessas são disponibilizadas em transparência
ativa e quantas em passiva?
Resposta: Esta Coordenação de Preservação ao Patrimônio Afrobrasileiro (CPAB)
trabalha basicamente com o SEI e Siconv , base de dados aberta ao público. O SEI é basicamente os
documentos gerados pela Coordenação e o Siconv trata-se de propostas e convênios (siconv) firmados
pelo Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro que envolve recursos financeiros. O SEI
poderá ser consultado por pessoas externas, desde que a mesma solicite o cadastro externo e quais
processos gostaria de ter acesso, no caso do siconv as informações poderá ser consultada no site
http://plataformamaisbrasil.gov.br/acesso-livre, consultar proposta, filtrar por ano, no campo Órgão da
Proposta : digitar 20408.
2 - Quantas bases de dados e documentos foram abertas por esta pasta, seus órgãos
internos e /ou antigos ministérios e/ou secretarias hoje aqui abrigados, nos últimos 3 anos? Favor
informar, ano a ano, quantas e quais foram abertas.
Resposta: Não foram abertas novas bases de dados nesta coordenação nos últimos três
anos.
3 - Essas bases de dados são atualizadas de quanto em quanto tempo? Favor
informar, por base de dados, a data da última atualização.
Resposta: Os dados de Convênios e do SEI estão sempre atualizados de acordo o
processo de execução até a finalização do mesmo.
https://sei.palmares.gov.br/sei/controlador.php?acao=document…7108f3af34ea62ea283be8d98fc82dc0e5ed0da236dcbde3e584ef1646ec
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4 - Quantas bases de dados e documentos foram fechadas ou retiradas do ar nos
últimos 3 anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de direito, elas foram retiradas do ar?
Resposta: Nenhuma
5 - Quantas bases de dados e documentos deixaram de ser atualizadas nos últimos 3
anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de direito, elas deixaram de ser atualizadas? Em
caso de haver mais de um órgão responsável por armazenar dados, favor enviar uma resposta de
cada um deles.
Resposta: Não deixaram de ser atualizados bases de dados ou documentos do nosso
sistema, nos últimos três anos.

Atenciosamente,
(Assinatura eletrônica)
Valéria C. g. Monteiro
Coordenação de Preservação do Patrimônio Afrobrasileiro

Documento assinado eletronicamente por Valéria Cunha G. Monteiro, Coordenador(a) de
Preservação do Patrimônio Afro-Brasileiro, em 20/04/2020, às 14:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.palmares.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0108631 e o código CRC 4BC7F950.
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