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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro servidor, 

 

Este manual refere-se a informações essenciais para que você possa contribuir de forma 

eficaz com as respostas em que o munícipe solicita. A tal solicitação pode ser de forma passiva 

(solicitando através do órgão/secretaria de forma pessoal e/ou através do sistema do portal da 

transparência).  

É extremamente importante estarmos preparado para melhor atendermos e prestar de 

forma precisa às informações, tendo, acima de tudo, critério, cuidado, atenção e rapidez no 

tocante a informar ao munícipe as informações públicas, tendo observância na gravidade do risco 

ou dano à segurança da sociedade e do Estado de acordo com o art. 24, § 5°, da Lei de Acesso à 

Informação. 

 

 

Controladoria Geral e Ouvidoria 
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1.0 DEFINIÇÕES 

1.1 ATRIBUIÇÕES DAS AUTORIDADES 

Administrativo LAI 

Promover os encaminhamentos internos dos pedidos de acesso à informação, 

coletar a resposta e a inseri no sistema do Portal de Transparência. 

Classificatório LAI 

Analisa o caráter da informação solicitada e caso se trate de matéria sigilosa, 

promover o procedimento de classificação. 

Tipos de classificação e seus respectivos prazos máximos de sigilo previsto na 

Lei de Acesso à Informação: 

 Ultrassecreto – prazo de 25 anos, podendo ser prorrogado uma única vez 

por igual período; 

 Secreto – 15 anos, sem possibilidade de prorrogação; 

 Reservado – 5 anos, sem possibilidade de prorrogação. 

Obs.: O prazo de sigilo é contado a partir da data de produção da informação, e não de 

sua classificação. 

Deve o classificatório também analisar a informação com observância na 

gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado de acordo com 

o art. 24, § 5°, da Lei de Acesso e o prazo máximo de restrição de acesso. 

Monitoramento LAI 

Verifica o cumprimento da LAI dentro do órgão ou secretaria, em especial, quanto 

aos prazos e à pertinência das respostas. 

1.2 PASSO A PASSO DO PEDIDO DA INFORMAÇÃO AO ÓRGÃO 

a. O requerente faz o seu pedido (via sistema do portal da transparência ou de 

forma pessoal diretamente no órgão);  

b. O órgão dá a resposta, preferencialmente, de imediato. Não sendo possível, 

tem o prazo de até 20 dias, havendo ainda a possibilidade de prorrogação 

por mais 10 (dez) dias, mediante apresentação de justificativa.  

c. Caso o pedido seja indeferido, ou parcialmente respondido, pode o 

requerente interpor o 1º Recurso, em até 10 (dez) dias da ciência da 

resposta.  

d. A autoridade imediatamente superior àquela que emitiu a resposta tem até 

05 (cinco) dias para responder ao recurso.  

e. No caso de não provimento do recurso, pode o requerente interpor o 2º 

Recurso, a ser direcionado para o Núcleo Gestor de Acesso à Informação - 

NUGAI, em até 10 (dez) dias da ciência da decisão.  

f. O NUGAI tem até 15 (quinze) dias para responder ao recurso. 
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2.0 ACESSO AO SISTEMA 

2.1 Primeiro deve-se ter acesso ao site do portal de transparência do 

município. E em seguida clique no comando ACESSO AO SISTEMA. 

 
Figura 1 - Portal da Transparência 

2.2 Na figura 1, perceba que o seu login é feito através de: CPF e senha que 

lhe foi fornecida através do seu email coorporativo (caso não tenha recebido 

a senha entre em contato com a Controladoria Geral do Município), além de 

um código de segurança que funciona como uma chave de acesso 

apenas para o momento de logon, evitando ferramentas automáticas (vírus) 

fazerem uso indevido do sistema. 

 

2.3 Se for seu primeiro acesso, não se esqueça de alterar a senha logo após o 

preenchimento dos campos citados. 

 
Figura 2 - Controle de acesso ao sistema 

 

2.4 O botão ENVIAR dá acesso ao sistema. 
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2.5 Quando feito o logon no sistema, a tela é exibida conforme a figura 3 a 

seguir, informando que você está na área de acesso ao sistema, podendo 

agora (dependendo do seu tipo de usuário) desde fazer upload de arquivos 

em formato PDF ao sistema a acompanhar os pedidos de informação 

solicitados pelo munícipe. 

 
Figura 3 - Tela de Gerência. Usuário logado. 

 

 

 

 

Anotações 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



     CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO – LAI | Página - 8 

Praça Agamenon Magalhães, S/N - Centro, Paulista | CEP: 53401-441 | Fone: (81) 3437-2329 

3.0 ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

É considerada uma tarefa primordial, do administrativo LAI, o acompanhamento 

dos pedidos de informação que pode alertar no seu email corporativo para diante 

do sistema do portal levar ao conhecimento da autoridade classificatória da LAI o 

tal pedido para que analise o critério do sigilo. Pois, o cumprimento dos prazos 

dependerá do conjunto entre as autoridades que foram inscritas/cadastradas no 

portal em que representam o órgão/secretaria.  

Vejamos o passo a passo a seguir para o acompanhamento.  

3.1  As autoridades do órgão (principalmente a administrativa) deve ter 

acesso diário a seu email corporativo, pois nele receberá os alertas de 

pedidos de informação que o sistema do portal de transparência avisa em 

caso de novo pedido para sua secretaria. Observe na figura 4 a seguir um 

exemplo de um pedido que chegou à caixa de email. 

 
Figura 4 - Caixa de entrada do email corporativo 

Obs.: A autoridade da LAI responsável pela secretaria pode acompanhar todos pedidos de 

informação diretamente no portal, em vez de fazer uso do seu email corporativo.  

 

3.2  Ao visualizar a chegada do pedido, a autoridade administrativa ou 

classificatória pode pré-visualizar o conteúdo da mensagem para observar 

do que se trata, pois, a classificatória saberá se a informação é de 

conteúdo sigiloso ou não.  
 

3.3  A resposta ao munícipe será realizada a sua administração e resposta 

dos pedidos de informação através das funcionalidades do portal, quando 

acessado através do login (CPF) e senha e no menu 

ACOMPANHAMENTO LAI. 
 

3.4  Os direcionamentos objetiva passar o pedido de informação para a 

secretaria que compete àquele pedido do requerente. O mesmo é feito 

exclusivamente pelo portal e não pelo seu email corporativo. Na prática 

deve-se fazer o seguinte:  

 Na janela de Pedido de Informação deve-se alterar o campo Situação 

para a opção Direcionar a outro órgão;  

 Em seguida o campo Órgão/Empresa redirecionamento deve ser 

utilizado para escolher a secretaria desejada;  

 Depois a autoridade ainda pode acrescentar no campo observação 

algum detalhe justificando o direcionamento do pedido;  

 E por ultimo clica no botão salvar. 
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Observe a figura 5 a seguir: 

 
Figura 5 - Direcionamento sendo executado à outra secretaria 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

As autoridades apenas podem direcionar / editar pedidos em que 

chegam exclusivamente a sua secretaria em pedidos sem recurso, com exceção 

do:  

 Superior LAI que pode até o 1º recurso editar / direcionar;  

 Órgão Colegiado LAI que pode editar / direcionar com ou sem recurso; 

 Gerenciador Geral LAI é o único diferente, pois, pode editar / direcionar a 

todas as secretarias com ou sem recurso. 

 

3.5 Na janela do portal da transparência, logo no início você observa que 

existe um botão com o nome: ACOMPANHAMENTO LAI, logo acima do 

botão Início, onde se deve clicar para ter acesso aos pedidos de 

informação solicitados pela população. 

 
Figura 6 - Tela de acompanhamento dos pedidos de informação 
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3.6  A autoridade da LAI deve visualizar os pedidos de acordo com o 

intervalo de datas desejado e em seguida marcar a opção: “Aberto”. Em 

seguida filtrar os pedidos da sua secretaria através da opção: 

Órgão/Empresa. Observe a figura 7 a seguir: 
 

3.7  Visualize o relatório clicando no botão Enviar. 

 

Detalhe Prático 

Na mesma janela (logo abaixo) serão listados os pedidos que foram 

formalizados pela população, de acordo com o filtro realizado pelo 

servidor/autoridade da LAI. 

  Nele a autoridade pode salvar em formatos PDF ou XLS e 

consequentemente imprimir (se desejar).  

 

Acompanhe a tela do resultado de uma pesquisa fictícia na figura 8 a seguir: 

 

 
Figura 8 - Resultado da filtragem de um pedido de informação 

 

Figura 7 - Filtrando os pedidos de informações abertos 
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4.0 RESPONDENDO UM PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 O ato de resposta de um pedido é bem simples. Todo o trâmite de resposta 

e envio é através do sistema do portal sendo no comando: 

ACOMPANHAMENTO LAI que só é exibido quando a autoridade entra no 

portal através do modo de gerencia (visto anteriormente). Logo na figura 9 a 

seguir perceba que já existe um pedido de informação, que foi filtrado, 

ficticiamente, pedindo uma informação da Controladoria Geral. 

 

 
Figura 9 - Acompanhamento do Pedido de informação 

4.2  Após a realização do filtro de informações que chegaram através do 

botão acompanhamento LAI (do sistema), a Autoridade da LAI deve clicar no 

botão com um desenho de uma lupa bem ao lado do Numero do Pedido 

(conforme mostra indicado na figura 9 acima). 

 

4.3  A tela com os dados do solicitante logo é exibido os dados do pedido junto 

ao nome e endereço do solicitante, numero do protocolo do pedido, data da 

entrada, motivo e descrição do pedido, e se tem arquivo anexo ou não.  

Observe a figura 10 a seguir: 
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Figura 10 - Formulário solicitado pelo munícipe 

4.3.1 Dados do solicitante – refere-se às informações pessoais do que originou 

o pedido, contendo nome, email e endereço; 

4.3.2 Dados do pedido – contêm o numero de protocolo, se em situação de 

recurso e a situação atual do andamento do pedido, data, motivo, 

descrição do pedido e se houver arquivo de extensão pdf ou txt em 

anexo; 

4.3.3 Atualização do pedido – refere-se ao tipo de status a ser considerada a 

situação da informação, portanto, a autoridade pode responder o pedido ou 

alterar a situação do mesmo.  

Figura 11 - Dando status à situação do pedido de informação 
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Vejamos as alternativas destacado na figura 11 a seguir:  

a) Direcionar a outro órgão - caso não seja um assunto dirigido a sua 

secretaria;  

b) Analisar - onde na maioria dos casos é definido este tipo de status 

sendo respondido dentro do prazo;  

c) Indeferir - caso seja uma informação sigilosa a autoridade da LAI deve 

responder ao solicitante que o nível de informação solicitada é 

classificado como: secreta, ultrassecreta ou reservado de acordo com o 

art. 24, § 5° da Lei de Acesso à Informação;  

d) Responder - em caso de deferida a informação e não esteja entre as 

informações classificadas como sigilosa. 

 

5.0  PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOLICITADO PELO MUNÍCIPE 

A população através do portal da prefeitura do paulista tem acesso ao pedido de 

informação através do banner PORTAL DA TRANSPARÊNCIA localizado em 

sua página oficial. 

Outra forma de acesso é de forma direta através do endereço: 

transparencia.paulista.pe.gov.br onde a população paulistense tem as opções 

de informações e dados que são inseridos no portal periodicamente (a cada mês) 

a sua atualização. 

O pedido é realizado através de um banner em sua página principal localizado na 

parte inferior direita abaixo da homepage do portal ou através do menu: LAI – 

ACESSO À INFORMAÇÃO. 

Figura 12 - Opções de acesso ao pedido de informação 
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Logo após o usuário (munícipe) clicar em um dos links, será exibido um formulário 

em que deve ser preenchido com as informações obrigatórias de identificação 

como CPF, além de dados referentes a endereço e outros.  

Na figura a seguir o exemplo do formulário de pedido de informação pelo 

munícipe sendo oferecido pelo sistema após a solicitação do usuário.  

 

Quando o usuário (munícipe) preenche as informações obrigatórias e descreve 

qual pedido de informação.  

O mesmo, se desejar, tem a possibilidade de inserir um arquivo PDF ou de texto 

como anexo antes de enviar o pedido, e logo em seguida um código de 

Figura 13 - Formulário de pedido de informação 
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autenticação é um dos itens obrigatórios a ser preenchido, a fim de que seja 

evitada execução de ferramentas robóticas (vírus) impedindo falsos pedidos 

(spams).  

Através do botão localizado na parte inferior do formulário, chamado ENVIAR 

SOLICITAÇÂO, o usuário envia seu pedido, sendo redirecionado pelo sistema ao 

órgão que compete àquele pedido.  

Após o envio o sistema confirma que a solicitação foi processada com sucesso, 

exibindo um protocolo numérico ao usuário (ver figura 14). 

Anotações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14 - Número de protocolo originado após o pedido solicitado 
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Uma mensagem de email avisa a(s) autoridade(s) daquele órgão que alguém 

(usuário munícipe/população) solicitou um pedido de informação, sendo, 

necessário que a autoridade da LAI daquele órgão visualize entrando no modo de 

gerencia no portal da transparência para analisar, redirecionar, classificar e 

responder o pedido de informação (tópico 4.0 - descrito anteriormente neste 

manual). 

DICA! 

Em caso de receber pedidos de informação por telefone ou através de contato 

pessoal, fique atento se o que foi pedido está a resposta no menu LAI – ACESSO 

À INFORMAÇÃO opção PERGUNTAS FREQUENTES – LAI ou no menu 

PERGUNTAS FREQUENTES. 

Observe a figura 16 a seguir: 

Figura 15 - Opções de Perguntas Frequentes relativas a LAI e ao Portal da Transparência do Paulista 
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

1. Qual o procedimento da autoridade administrativa da LAI? 

a. (      ) Analisa o caráter da informação solicitada 

b. (      ) Promover os encaminhamentos internos dos pedidos de acesso à informação, 

coletar a resposta e a inseri no sistema do Portal de Transparência. 

c. (      ) Verifica o cumprimento da LAI dentro do órgão ou secretaria 

2. Qual o procedimento da autoridade Classificatória da LAI? 

a. (      ) Analisa o caráter da informação solicitada 

b. (      ) Promover os encaminhamentos internos dos pedidos de acesso à informação, 

coletar a resposta e a inseri no sistema do Portal de Transparência. 

c. (      ) Verifica o cumprimento da LAI dentro do órgão ou secretaria 

3. Qual o procedimento da autoridade de Monitoramento da LAI? 

a. (      ) Analisa o caráter da informação solicitada 

b. (      ) Promover os encaminhamentos internos dos pedidos de acesso à informação, 

coletar a resposta e a inseri no sistema do Portal de Transparência. 

c. (      ) Verifica o cumprimento da LAI dentro do órgão ou secretaria 

4. Sobre a atribuição da autoridade Classificatória da LAI, marque a alternativa FALSA: 

a. (      ) Deve o classificatório também analisar a informação com observância na gravidade 

do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado 

b. (      ) Deve o classificatório analisar também o prazo máximo de restrição de acesso. 

c. (      ) O prazo de sigilo é contado a partir da data de produção da classificação, e não de 

sua informação. 

5. Sobre o prazo máximo na Lei de Acesso à informação, qual o que confere com as normas 

para critérios de classificação? 

a. (      ) Ultrassecreto – prazo de 25 anos; Secreto – 15 anos; Reservado – 5 anos 

b. (      ) Ultrassecreto – prazo de 25 anos; Secreto – 10 anos; Reservado – 5 anos 

c. (      ) Ultrassecreto – prazo de 15 anos; Secreto – 10 anos; Reservado – 5 anos 

6. Qual o prazo máximo de resposta de uma informação a um requerente? 

a. (      ) tem o prazo de até 25 dias, havendo ainda a possibilidade de prorrogação por mais 

05 (cinco) dias, mediante apresentação de justificativa. 

b. (      ) tem o prazo de até 20 dias, havendo ainda a possibilidade de prorrogação por mais 

10 (dez) dias, mediante apresentação de justificativa. 

c. (      ) tem o prazo de até 15 dias, havendo ainda a possibilidade de prorrogação por mais 

05 (cinco) dias, mediante apresentação de justificativa. 

7. Caso o pedido seja indeferido, ou parcialmente respondido, pode o requerente interpor o 

1º Recurso, em até quanto tempo: 

a. (      ) 10 (dez) dias da ciência da resposta 

b. (      ) 100 (cem) dias da ciência da resposta 

c. (      ) 20 (vinte) dias da ciência da resposta 
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8. Quais as informações necessárias para ter acesso interno ao sistema do portal da 

transparência do paulista? 

a. (      ) CÓDIGO DE SEGURANÇA, SENHA E RG  

b. (      ) NOME DE USUÁRIO, SENHA E CPF 

c. (      ) CPF, SENHA E CÓDIGO DE SEGURANÇA 

 

9. No sistema do portal da transparência do Paulista existe um comando onde podemos 

visualizar todo o trâmite de recebimento dos pedidos de informação e seus 

direcionamentos, qual o nome desse comando? 

a. (      ) CONSULTA A LEI - LAI 

b. (      ) ACOMPANHAMENTO LAI 

c. (      ) PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

10. Qual o objetivo do direcionamento do pedido de informação? 

a. (      ) objetiva direcionar o pedido a uma outra autoridade da secretaria ou órgão. 

b. (      ) objetiva passar o pedido de informação para a secretaria que compete àquele 

pedido do requerente. 

c. (      ) objetiva passar o pedido de informação para o secretário que compete responder ao 

pedido do requerente. 

11. Como a população (munícipe) pode realizar um pedido de informação através do novo 

portal da transparência? 

a. (      ) clicando no banner localizado na página inicial parte inferior direita ou no menu Lai – 

Acesso à Informação. Em seguida preencher o formulário. 

b. (      ) clicando apenas no link do banner localizado na parte inferior do portal, em seguida 

preencher o formulário. 

c. (      ) precisa somente acessar com um clique o menu fale conosco, na parte superior do 

portal, em seguida preencher o formulário. 
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GABARITO 

1. B 

2. A 

3. C 

4. C 

5. A 

6. B 

7. A 

8. C 

9. B 

10. B 

11. A 

 


