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O Sistema Eletrônico e-SIC, disponível na página inicial do Site da Prefeitura 

(http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/)  e no Portal da Transparência, possibilita além de 

fazer o pedido de informação, acompanhar o andamento, prazo bem como realizar recursos 

através do número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação via e-mail ou optar 

pelo anonimato. 

O acesso à informação pública é assegurado no âmbito da Prefeitura Municipal pela Lei Federal 

nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação e pela Lei Municipal 2.020/2012 . O direito ao 

recurso está garantido nos seguintes dispositivos:  

Lei Municipal Nº 2.020/2012  

 

Art. 3° § 4° Quando não for autorizado o acesso por motivação expressa no 

inciso II, do § 3° desta Lei, o requerente deverá ser informado sobre a 

possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, 

ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. 

DOS RECURSOS  

Art. 8° Na hipótese de decisão denegatória de acesso às informações 

solicitadas, bem como em quaisquer casos de restrição ao acesso de 

informações ou documentos, poderá o interessado interpor recurso 

administrativo, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento do 

indeferimento, para desclassificação de informação definida como sigilosa ou 

de interesse privado em primeira instância.  

§ 1° O recurso administrativo será dirigido ao Presidente da Comissão de que 

trata o § 1° do Art. 7º desta Lei, que instruirá o processo no prazo de 10 (dez) 

dias e o encaminhará ao Conselho Recursal, instituído por esta Lei e composto 

por 01 (um) Procurador Municipal, 01 (um) representante da Controladoria 

Geral do Município e 01 (um) representante da Secretaria de Administração, 

contando cada um, com seu respectivo suplente.  

§ 2° O recurso administrativo será julgado pelo Conselho Recursal em 20 

(vinte) dias, salvo motivo justificado para prorrogação, por igual período.  

§ 3° É direito do requerente obter o teor da decisão que lhe denegou acesso à 

informação ou documento público. Na hipótese de impedimento ou restrição 

aos motivos que determinaram a negativa ao acesso, assegurar-se-á 

devolução do prazo para recurso. 

 

Lei Federal Nº 12.527 

 

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou 

parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a 

possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, 

ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. 

DOS RECURSOS 

Art. 15 No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da 

negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. 

TUTORIAL PARA RECURSO NO E-SIC 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1798/arquivos/91C7A0D5BA7BE4BB73A1E6FC637C289E.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente 

superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 16 Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder 

Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da 

União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se: 

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente 

classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a 

hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou 

desclassificação; 

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos 

nesta Lei não tiverem sido observados; e 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos 

nesta Lei. 

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à 

Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo 

menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a 

decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da 

União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências 

necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 

§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá 

ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que 

se refere o art. 35. 

Art. 17 No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação 

protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente 

recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do 

disposto no art. 16. 

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às 

autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos 

uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão 

impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando. 

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a 

desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35. 

Art. 18 Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no 

recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos 

sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao 

solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento 

de seu pedido. 

Art. 19 § 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão 
ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, 
respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a 
informações de interesse público. 

 

Após acessar o e-SIC e encaminhar o pedido à informação, será gerado o número de protocolo, 

pelo qual será possível acompanhar a resposta e formular o recurso em caso de discordâncias. 

Passo a passo para enviar o pedido de informação e formular o recurso: 

1° PASSO: Ao acessar o e-SIC, basta clicar em Enviar um Pedido 
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2° PASSO: Optar pelo tipo de pedido de informação. Considerando a situação de emergência 

em saúde pública devido a pandemia de Coronavírus, disponibilizamos um canal específico 

para pedidos de informação relacionadas ao Covid-19. 

 

3° PASSO: Preencher as informações gerais, que possibilitam que a resposta seja encaminhada 

diretamente ao e-mail ou telefone, do solicitante. Entretanto, caso o solicitante não possua e-

mail, ou deseja se manifestar anonimamente, (bastando colocar como nome “Anônimo” e e-

mail “a@a”), não há necessidade de identificação, pois é possível acompanhar a demanda 

através do número de protocolo. Após preenchida a mensagem, com o pedido de informação, 

basta enviar a solicitação.  
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4° PASSO: É gerado o protocolo que possibilita acompanhar a demanda (também é enviado por 

e-mail, caso identificado) e encaminhar os recursos. 

 

 

 

5° PASSO: Quando recebido a resposta por e-mail, ou acompanhar através do sistema, basta 

acessar “Acompanhar e Visualizar Repostas e Protocolar Recursos”. 

 

 

 

6° PASSO: Inserir o protocolo de acesso. 

 

 

7° PASSO: Insatisfeito(a) com o retorno, ou a negativa, é só registrar o Recurso no campo abaixo: 
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8° PASSO: Para acompanhar o recurso, utiliza-se o mesmo número de protocolo, ou e-mail (se 

identificado): 

 

Se persistirem dúvidas, gentileza entrar em contato com a Controladoria Interna através do e-

mail controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br ou telefone (27)3735-4022. 

Os Relatórios Anuais e Trimestrais do e-SIC, são publicados em http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=39.   
 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO  
Responsável pelos Canais de Informação – SIC 

Controladora Interna Municipal 

mailto:controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=39
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=39

