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1. Finalidade:

Estabelecer  os procedimentos para atendimento ao cidadão no que tange a Lei  n°  4.059/2013 – Lei  de Acesso a
Informação do Município da Serra.

2. Abrangência:

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e Administração Indireta.

3. Base Legal e Regulamentar:

Lei Municipal n° 4.059/2013

Lei Federal n° 12.527/2011

Lei n° 4.320/1964

Lei Complementar n° 101/2000

LEI n° 8.666/1993

Decreto n° 6.271/2015

4. Conceitos:

LAI – Lei de Acesso à Informação.

SIC – Sistema de Informação ao Cidadão.

Transparência Ativa – É dever dos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo Municipal promover, indepen-
dente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei no 12.527, de 2011  .

Transparência  Passiva  –  É  a  transparência  sob  demanda,  mediante  atendimento,  via  Site  ou  Protocolo,  aos
requerimentos de informações e documentos específicos.

Informações Não Sigilosas – São as informações de interesse público, não protegidas pelo sigilo e que não sejam de
caráter privado ou pessoal.

                                                                                                                                  



Informações  Privada  ou  Pessoal –  São  aquelas  que  embora  não  sejam  protegidas  pelo  interesse  público  na
preservação de seu sigilo,  reflitam a tutela  de interesses particulares ou pessoais  do contribuinte  ou do cidadão a
respeito do qual foram requeridas informações.

 Informação Sigilosa – É toda informação cuja publicidade irrestrita possa ocasionar grave risco ou dano à segurança
da sociedade e do Estado, observados a restrição mínima ao sigilo.

Comissão Permanente de Monitoramento – Será composta por 01 (um) representante de cada secretaria e Órgão da
Administração Indireta e será presidida pela Controladoria Geral do Município – CGM.

Comissão  Mista  de  Reavaliação  de  Informações -  decidirá  no  âmbito  da  Administração  Pública
Municipal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas. 

5. Competência e Responsabilidades:

Compete à Unidade Responsável controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento.

Compete a Controladoria Geral do Município – CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de
controle inerentes a presente Norma de Procedimento.

6. Procedimentos:

6.1 – Transparência Passiva

6.1.1 – Requerente

6.1.1.1  –  Solicita  a  informação  por  meio  de  acesso  do  site  eletrônico  da  Prefeitura  Municipal  da  Serra  –  PMS
(http://www.serra.es.gov.br/),  clicando  no  ícone  relacionado  à  LAI  (e-Sic),  ou  se  dirigindo  ao  Protocolo  Geral  do
Município,  localizado  Rua  Maestro  Antônio  Cicero,  111,  Caçaroca,  Prefeitura  da  Serra/ES,  CEP.  29.176-439,  onde
realizará a solicitação, com os seguintes documentos/informações:

 Nome;

 Data de Nascimento;

 CPF;

 E-mail;

 Endereço/CEP;

 Telefone.

6.1.1.1.1 - Caso o pedido de acesso a informação se der via Protocolo Geral, o requerente deverá solicitar, junto ao
servidor, o preenchimento do formulário próprio que conterá, obrigatoriamente, a sua identificação, a descrição de sua
solicitação,  e  um número  de  protocolo  gerado  automaticamente pelo  sistema e-Sic,  que  servirá  para  o  requerente
acompanhar o trâmite do pedido de informação.

6.1.1.1.2  –  Caso  solicite  a  informação via  meio  site  Eletrônico  da  PMS (e-Sic),  o  requerente  deverá  preencher  o
formulário  para  cadastro  de  pedido  de  informação  disponível  em
(http://frog.serra.es.gov.br/esic/Pessoa/CadastrarPessoa.aspx)  com a  identificação  e  a  descrição  de  sua  solicitação,
recebendo, automaticamente, um número de protocolo gerado pelo e-Sic, para acompanhamento do seu pedido.

6.1.2 – Controladoria Geral do Município - CGM
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6.1.2.1  –  A CGM  recebe  o  pedido  de  informação  através  do  e-Sic  para  avaliar  e  verificar  o  enquadramento  da
classificação da informação.

6.1.2.2 – Verifica se a informação está disponível para entrega imediata.

6.1.2.2.1- Se sim, encaminha a resposta ao cidadão.

6.1.2.2.2 – Se não, encaminha a secretaria responsável (Unidade Administrativa), via e-mail.

6.1.3 – Unidade Administrativa

6.1.3.1 – Recebe o pedido de informação via e-mail, verifica a solicitação e responde no prazo previsto de até 20(vinte)
dias a contar da data do pedido no e-Sic.

6.1.3.2 -  A secretaria responsável verifica se a informação é Sigilosa.

6.1.3.1.1 - Se sim, comunica a Controladoria Geral, mediante justificativa, o grau de sigilo da informação.

6.1.3.1.2 – Se não, verifica se a informação existente pode ou não ser disponibilizada.

6.1.3.3 – Disponibilidade da Informação

6.1.3.3.1 – A Unidade Administrativa avalia a demanda do e-Sic e responde, enviando e-mail a Controladoria Geral do
Município.

6.1.3.3.1.1 - Caso não disponha dessa informação no prazo de 20 (vinte) dias, a Unidade Administrativa deverá solicitar,
mediante justificativa, uma prorrogação, de até 10 (dez) dias;

6.1.3.3.1.2 – Dentro do prazo inicial ou no de prorrogação, a Unidade Administrativa Responsável encaminhará, via e-
mail, à CGM a respectiva resposta.

6.1.4 – Controladoria Geral do Município – CGM

6.1.4.1 - A Controladoria Geral do Município – CGM analisa a resposta da Unidade Administrativa:

            6.1.4.1.1– Se respondida a contento, a CGM reencaminha ao Cidadão;

      6.1.4.1.2  –  Se  não,  a  CGM notifica  a  Unidade Administrativa  por  não  ter  respondido  ao  cidadão,  no prazo
determinado em Lei.

6.1.4.2 – Em caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente, no prazo de 10 (dez) dias,
poderá apresentar reclamação à Autoridade de Monitoramento, que no caso é a Controladoria Geral do Município.

6.1.5 – Requerente

6.1.5.1 – Avalia a resposta:

6.1.5.1.1  -  Se concorda com a resposta e se estão atendas,  satisfatoriamente,  suas pretensões,  esta  será
arquivada/finalizada;

6.1.5.1.2 - Caso não sejam atendidas suas pretensões, o requerente terá direito de interpor recurso no prazo de
10(dez) dias úteis da data da ciência da resposta.

6.1.5.2 – Recursos

                                                                                                                                  



6.1.5.2.1 - O requerente com as razões do inconformismo e dirigindo-se à autoridade hierarquicamente superior
à que exarou a decisão, deverá no prazo de 5(cinco) dias úteis da data do protocolo, recorrer da resposta ou a falta da
mesma.

6.1.5.2.2 - Mantida a recusa pela Autoridade Competente, esta deverá ser remetida o apelo, junto a sua decisão,
à Controladoria Geral, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 6.1.6 - Controladoria Geral do Município - CGM

6.1.6.1 -  A CGM recebe a recusa e verifica a procedência das razões do recurso e determina ao órgão ou entidade que
adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto em Lei.

6.1.6.2 – Negado o acesso à informação pela CGM, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação.

6.1.7 – Comissão Mista de Reavaliação

6.1.7.1 – O presidente da Comissão Mista de Reavaliação receberá o recurso, e terá 10 (dez) dias para instruir  o
processo.

7. Considerações Finais:

7.1 – Esta norma entrará em vigor na data de sua publicação.
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Notas
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CGMREQUERENTE/CIDADÃO

Não

Encaminha a secretaria
Responsável(Unidade

Administrativa)
via e-mail.

Solicita informação por 
meio do site da PMS

fornecendo dados pessoais.

A CGM recebe o pedido de
informação através do

e-sic para avaliar e verificar
o enquadramento da

classificação da informação.

Caso o pedido de
acesso a informação

for pelo Protocolo Geral,
 dados pessoais

via formulário próprio
que deverão

ser apresentados para
gerar número 
de protocolo

para acompanhar
trâmite  pelo E-SIC.

Caso solicite por meio do
site da PMS(e-sic),

 deverá preencher o 
formulário para cadastro
 de pedido de informação

 recebendo o número 
de protocolo

para acompanhamento 
do seu pedido.

Verifica se a informação
está disponível para

entrega imediata.

Sim

Encaminha a resposta
ao requerente/cidadão.

Início

UNIDADE ADMINISTRATIVA

Recebe o pedido de informação 
via e-mail, verifica a solicitação

e responde no prazo de 
até 20(vinte) dias a contar 
da data do pedido no e-Sic.

Verifica se a informação 
é sigilosa.

Sim

Comunica a Controladoria
Geral do Município-CGM,

mediante justificativa.

Não

Verifica se a informação
existe, pode ou não

 ser disponibilizada a CGM.

A Unidade Administrativa avalia a
demanda do e-sic e responde,
enviando um e-mail a CGM.

Caso não disponha dessa informação
no prazo de 20(vinte) dias, a Unidade

Administrativa deverá solicitar,
mediante justificativa, prorrogação 

de 10(dez) dias.

Dentro do prazo inicial ou no de prorrogação
a Unidade Administrativa encaminhará,
via e-mail à CGM a respectiva resposta.
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REQUERENTE/CIDADÃOCGM

Não

Encaminha ao 
Requerente
/Cidadão.

A CGM notifica a Unidade 
Administrativa por não

ter respondido ao
requerente/cidadão, 
no prazo determinado

em Lei.

Sim

Analisa a resposta da
Unidade Administrativa

Poderá interpor de recurso
no prazo de 10(dez)

dias úteis.

Avalia a resposta

Não

Sim

Caso concorde, 
será finalizada/arquivada.

Em caso de omissão de resposta ao
 pedido de acesso a informação,

o requerente, no prazo de 10(dez) dias,
poderá apresentar reclamação à 

Autoridade e Monitoramento, que no
caso é a CGM.

Ao recorrer, deverá no
 prazo de 5(cinco)
 dias úteis da data

 e recorrer da 
resposta ou falta dela.

Mantida a recusa, deverá ser remetida à
Controladoria Geral,que terá um prazo de

5 (cinco) dias úteis para decidir.
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Comissão Mista de ReavaliaçãoControladoria Geral do Município - CGM

Recebe a recusa e verifica a procedência
das razões do recurso, e determina ao órgão ou entidade
que adote as medidas necessárias para dar cumprimento

ao disposto em Lei.

O Presidente da Comissão Mista receberá
o recurso, devidamente protocolado, e

terá 10(dez) dias para instruir o processo
e decidir.

Negado o acesso à informação pela CGM, poderá
ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação.

Fim
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