
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMIN ISTRAçÃO

EXPDDIENTE:

INTERESS.ADO:

#srcoooooooTl0

Assoclação dos Audltores de Controle Þ{,terno do lrlbunal
de Contas do Estado de São Paulo - AUDTCE/SP

ASSUNTO: Pedtdo de lnformações - data de 3LlO3l2Ol9 - Iìlome,
Matrlcula e Lotaçåo - Assessores - Transporte e Segurança,
Técnlcos e substltutos não eventuals, Técntco-
Procuradores e substltutos não eventuats, Técnlcos de
Gablnete I e II

INGRESSO DO PEDIDO: L3lO5l2Ol9* (conf, decisão GP exarada no TC-
33OO21026/16)

TERMO FINAL PARA RTSFOSTA: ot10,6l2ot9

Considerando que:

- náo detemos relaçáo nominal tendo como base o dia 31/0312OL9 consolid.ando '(...) 1)

Nome, matrícula e lotaçdo dos.Assessores de Transporte e Segurønça; 2) Nome, matrícala e lotaçdo

dos Assessores Tëcnicos e de seus respectiuos substihttos ndo euentuais; 3) Nome, matrícula e

Iotação dos Assessores Técnico-Procuradores e de seus respectiuos substitutos não euenhnis; 4)

Nome, matrícula e lotação dos Ássessores Técnicos de Ga.binete I; 5) Nome, møtrícula e lotaçõ.o dos

Assessores Técnicos de Gabinete II; (,..)";

- exclusivamente para atender a interesse privadol será preciso deslocarmos

funcionários de outras tarefas (jâ em curso), de modo a produzirmos documento

consolidando os dados (ora"esparsos/ na forma solicitada;

- em razâo da alta demanda de serviço enfrentada em nossas rotinas diárias e, também,

da falta de servidores disponíveis, nã.o há como ao pedido sem que haja um
prejutzo inoportuno às atividades deste

INDEFIRO o pedido no parecer GTP e decisåo de

cunho análogo exarada pelo Sr. SIC n" 5383 (em anexo).

de estilo.Ao SIC,

São 20t9

MALEK
nto

I Lei de Acesso à Informação, art, 30 Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
t...,
II - divuleacão de informacões de interesse público, independentemente de
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