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APRESENTAÇÃO 

A Lei Municipal nº 1612/2017 que regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e 

no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e na Lei nº 12.527 de 18 

de novembro de 2011, estabeleceu procedimentos para garantir o 

direito à informação, consagrado constitucionalmente. A efetivação 

desse direito dá-se, sobretudo, por meio da chamada transparência 

ativa, que consiste na disponibilização ao público de informações de 

interesse coletivo ou geral, independente de requerimento.  

Além disso, a lei regulou os mecanismos para o atendimento dos 

pedidos de acesso a informação apresentados pela sociedade, a 

chamada transparência passiva. Cuidou também das hipóteses, 

sempre excepcionais, de classificação da informação em graus de 

sigilo, tendo como pressuposto a segurança da sociedade e do 

Município.  

A Coordenadoria de Controle Interno, publica o 1º Relatório Anual 

sobre a implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI) no 

âmbito do Poder Executivo Municipal, referente ao período de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de 2017.  

Na tabela única deste relatório, é possível conhecer o panorama geral 

de implementação da LAI no ano de 2017, a partir de dados 

referentes a pedidos de informação e de suas respectivas respostas.  

 

 

 

 

 



VISÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA LAI 

A LAI torna possível a operacionalização do direito de acesso a 

informações produzidas ou custodiadas pelo Município por qualquer 

pessoa e estabelece orientações gerais quanto aos procedimentos 

que devem ser seguidos pelo Poder Público, de forma a garantir ao 

cidadão o pleno exercício desse direito 

A partir de junho de 2016, data em que a Lei Municipal nº 1562/2016 

entrou em vigor, posteriormente alterada pela Lei 1612/2017, toda 

informação produzida ou custodiada por órgãos e entidades públicas 

é passível de ser ofertada ao cidadão, a não ser que esteja sujeita a 

restrições de acesso legalmente estabelecidas, como:  

I - informações classificadas nos graus de sigilo reservado, secreto ou 

ultrassecreto, nos termos da própria LAI; 

II - informações pessoais, afetas à intimidade, vida privada, honra e 

imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais 

; ou 

III - informações protegidas por outras legislações vigentes no País, 

como é o caso dos sigilos fiscal e bancário. Para operacionalizar o 

direito à informação, a LAI garante à sociedade o acesso a 

informações públicas de duas formas:  

a) Transparência Passiva: quando o Município disponibiliza 

informações específicas a partir de um pedido de informação 

realizado por pessoas físicas ou jurídicas; 

b) Transparência Ativa: quando o Município concede, 

independente de solicitação, amplo acesso a informações de 

interesse coletivo e geral, divulgando-as, principalmente, em 

seus sítios eletrônicos na internet. 

Para uma melhor compreensão do panorama da implementação da 

LAI no Poder Executivo Municipal, serão apresentadas a seguir dados 



acerca do fornecimento de informações específicas demandadas 

pontualmente pela sociedade (transparência passiva), bem como da 

publicação ativa de informações por parte do Município (transparência 

ativa). 

 

ATENDIMENTO A DEMANDA DO CIDADÃO – TRANSPARÊNCIA 

PASSIVA 

Tabela 1 Solicitações recebidas, atendidas, indeferidas e em tramitação. 

Mês/Ano Solicitações 

Recebidas 

Solicitações finalizadas Solicitações 

tramitando  Total Indeferidas Atendidas 

jan/17 - - - - - 

fev/17 - - - - - 

mar/17 - - - - - 

abr/17 - - - - - 

mai/17 - - - - - 

jun/17 - - - - - 

jul/17 05 05 - - - 

ago/17 - - - - - 

set/17 05 05 - 05 - 

out/17 - - - - - 

nov/17 - - - - - 

dez/17 01 01 - 01 - 

TOTAL 11 - - 11 - 

 

 

ATENDIMENTO A DEMANDA DO CIDADÃO – TRANSPARÊNCIA 

ATIVA 

A Lei de Acesso à Informação e seu decreto regulamentador no 

âmbito do Poder Executivo Municipal (Decreto nº 359/2013) 

estabelecem que órgãos e entidades devem disponibilizar 

infraestrutura própria para receber e responder pedidos de 



informação da sociedade e para garantir a análise de negativas de 

informação em diferentes instâncias recursais. Para tanto, todos 

órgãos e entidades estão obrigados a criar o Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC), com o objetivo de atender e orientar o público 

quanto ao acesso à informação, bem como receber e registrar 

pedidos, entre outras atribuições. Além de disponibilizar o espaço 

físico do SIC, os órgãos devem possibilitar o recebimento de pedidos 

de informação por meio da internet.  

No caso da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, além do SIC 

físico (Protocolo), existe o Portal da Transparência no sítio eletrônico 

da Prefeitura (www.santaleopoldina.es.gov.br) que é alimentado 

semanalmente com as informações quanto a: Compras, Licitações e 

Contratos, entrada e saída de materiais, bens moveis e imóveis, 

receitas arrecadadas, despesas efetuadas em geral, orçamento anual 

da Prefeitura, PPA, LDO e LOA, balanço mensal e balancete anual, 

repasses, transferência concedidas e recebidas, informação de 

pessoal e folha de pagamento e informações relacionadas ao Controle 

Interno tais como: instruções normativas, auditorias e inspeções 

realizadas, prestação de contas anual, relatório estatístico do E-SIC, 

legislação e outros.  

Vale ressaltar que, por força do Decreto Municipal nº 359/2013, cabe 

a cada setor/órgão que produz a informação, disponibiliza-las no 

Portal independentemente de solicitação por parte da população. O 

Não cumprimento do atendimento dos requerimento e solicitações, 

sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do art. 31 da Lei 

Municipal 1612/2017.  

 

http://www.santaleopoldina.es.gov.br/

