


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Unidade Central de Controle Interno

Informações dos Pedidos  
de Acesso à Informação no âmbito  

do Poder Executivo Municipal

Lei de Acesso à Informação n° 12.527/2011, Lei Municipal n° 3.450/2017



1) Introdução 

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC),  trata-se de uma 
demanda  direcionada  aos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública,  podendo  ser 
apresentado  por  qualquer  cidadão,  pessoa  física  ou  jurídica,  que  tenha  por  objeto  a 
disponibilização de dados ou informações.  
 
Desse modo, por se tratar de um procedimento de suma importância, como já previsto pela 
Lei Federal n° 12.527/2011 e a Lei Municipal  n° 3.450/2017, importante frisar, que o 
Acesso a Informação Publica também é  assegurado pela Constituição Federal, em seus 
artigos 5°, 37 e 216.  
 
Os procedimentos previstos em Lei destinados assegurar o Direito Fundamental de Acesso 
à Informação, (através do sistema e-SIC) é de responsabilidade da Unidade Central de 
Controle Interno do Município de Alegre/ES, que é a Unidade responsável de encaminhar 
ao Setor competente e solicitar providências necessárias para que o envio das respostas 
não ultrapassem o prazo estipulado pela legislação.  

Conforme disposto no inciso III do artigo 30 da Lei 12.527/2011, a Unidade Central de 
Controle  Interno  da  Prefeitura  Municipal  de  Alegre,  divulga  anualmente,  relatório 



estatístico  contendo  a  quantidade  de  pedidos  de  informação  recebidos,  atendidos  e 
indeferidos, bem como informações genéricas sem a identificação dos  solicitantes.  

2) Atividades da Unidade Central de Controle Interno

Objetivando  incentivar  uma  administração  pública  mais  transparente  e  estimulando  à 
participação  social,  a  UCCI,  fez  um  ativo  trabalho  de  divulgação  neste  exercício, 
realizando diversas publicações, tanto no site, quanto nas redes sociais.  

Segue o link para verificação de uma dessas ações: 

http://alegre.es.gov.br/site/index.php/noticias/informes/1805-sistema-eletronico-do-
servico-de-informacoes-ao-cidadao-e-sic

Destacamos, ainda, que há também disponível como canal de comunicação na Prefeitura 
Municipal de Alegre, a Ouvidoria e o e-Ouv, disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou 
agentes  públicos  na  página  inicial  da  Prefeitura  Municipal  (https://
sistema.ouvidorias.gov.br/publico/es/alegre/Manifestacao/RegistrarManifestacao).  
 
Por  meio  deles,  é  possível  manifestar  a  opinião  sobre  os  serviços  prestados,  noticiar 
ocorrência de irregularidades no âmbito da administração municipal, bem como registrar 

http://alegre.es.gov.br/site/index.php/noticias/informes/1805-sistema-eletronico-do-servico-de-informacoes-ao-cidadao-e-sic
http://alegre.es.gov.br/site/index.php/noticias/informes/1805-sistema-eletronico-do-servico-de-informacoes-ao-cidadao-e-sic
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/es/alegre/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/es/alegre/Manifestacao/RegistrarManifestacao


sugestões, elogios ou reclamações, cujo Relatório Estatístico também está disponível no 
Portal da Transparência e no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Alegre/ES.

3) Canais de Comunicação 

3.1) Solicitações eletrônicas através do e-SIC - Sistema Eletrônico de Informação ao 
Cidadão
 
Trata-se de Sistema Eletrônico disponível na página inicial do Site da Prefeitura (http://
alegre.es.gov.br/site/index.php/artigos-postados/1799-transparencia).  

3.2)  Solicitações  presenciais  através  do  SIC  Físico  -  Serviço  de  Informação  ao 
Cidadão  
 
Permite  que  qualquer  cidadão,  encaminhe  pedidos  de  acesso  a  informação  ou 
manifestações de forma presencial no Setor de Protocolo.  
 
A Unidade Central de Controle Interno, ao receber a solicitação do cidadão, tomará as 
medidas necessárias para realizar o atendimento, Oficiando a Secretaria responsável tomar 
as providências cabíveis e responder a informação requerida, dentro do prazo previsto pela 

http://alegre.es.gov.br/site/index.php/artigos-postados/1799-transparencia
http://alegre.es.gov.br/site/index.php/artigos-postados/1799-transparencia


Lei de Acesso à Informação e Transparência.  

Localização  do  SIC  físico:  Rua  Doutor  Chacon,  212,  Centro,  Alegre/ES  (Setor  de 
Protocolo). 

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta-feira,  08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00,.  
 
Por  tal  razão,  necessário  frisar  que,  o  SIC  Físico  facilita  o  exercício  do  direito  à 
Informação Pública ao cidadão que não possui acesso aos meios eletrônicos.  

 3.3) Relatório estatístico dos pedidos de Acesso à Informação 

Ocorreram 03 solicitações de informações, sendo que 02 foram devidamente atendidas e  
01 atendida parcialmente.



Pedidos recebidos atendidos e 
indeferidos Número de Pedidos

Pedidos recebidos 3

Pedidos atendidos 2

Pedidos indeferidos 0

Pedidos não atendidos 1



Meios de entrada Número de Pedidos

Solicitações eletrônicas 
através do e-SIC 2

Solicitações presenciais 
através do SIC Físico 1

Tempo de resposta Número de Pedidos

Entre 20 e 30 dias (art. 11§ 
2°) 2

Não atendido no prazo
1



 
Cumpre desde logo ressaltar, que algumas demandas possuem vários questionamentos e temas 
diversos, envolvendo mais de um setor, bem como outras solicitações se referem a ações em 
conjunto entre os órgãos, motivo pelo qual, encaminhamos o mesmo pedido, para Secretarias 
distintas,  o que justifica o número superior de demandas por órgão, representado na tabela 
acima.

Demanda de pedidos por 
órgão Número de Pedidos

Secretaria Municipal de 
Educação. 2

Secretaria Municipal de 
Administração  1

Secretaria Municipal de 
Finanças  1



4) Conclusão

Por fim, necessário registrar, que esta Unidade Central de Controle Interno, responsável 
por assegurar o Serviço de Informação ao Cidadão, tem atuado em conformidade com os 
princípios básicos da Administração Pública, mediante procedimentos objetivos, ágeis e 
transparentes,  bem como,  em parceria  com os  demais  órgãos  da  Administração,  com 
incessantes esforços para as soluções e o cumprimento das demandas.

Além disso,  a UCCI, vem buscando aprimoramento para o fortalecimento do Acesso à 
Informação,  propondo  aperfeiçoamentos  nas  prestações  de  serviços,  auxiliando  na 
prevenção,  e  correção  dos  atos  e  procedimentos  incompatíveis  com  a  Administração 
Pública.

Alegre/ES, 16 de dezembro de 2019.

KASSIO VALADARES AMORIM 
Coordenador Geral de Controle Interno  

Decreto Municipal 11.051/2018  
 

NICOLLY MENDES DE PAULA  
Ouvidora Municipal – e-Ouv  

Portaria Municipal nº 4.083/2019


