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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 preparados para melhor atendermos e prestar de 

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

tocante de informar a população os dados públicos, 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 nº 12.527 de 2011. 

 

 

Controladoria Geral 
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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 inserir no sistema de 

gerenciamento dos podidos de informação 

contido no Portal da Transparência. 

 

Classificatório LAI 

Analisa o caráter da informação solicitada e 

caso se trate de matéria sigilosa, promover o 

procedimento de classificação da informação. 

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 à Informação e o prazo máximo de restrição de 

acesso. 

As informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas devem ter seu acesso restrito por 100 anos (art. 31, §1°, I da Lei nº 

12.527), independentemente de classificação. 

 

Monitoramento LAI 

Verifica o cumprimento da LAI dentro do 

órgão ou secretaria, em especial, quanto 

aos prazos e à pertinência das respostas. 

  

Figura 1 - Autoridade Administrativo LAI 

Figura 2 - Autoridade Classificatório LAI 

Figura 3 - Autoridade Monitoramento LAI 
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1.2 PASSO A PASSO DOS PRAZOS DE PEDIDO DA INFORMAÇÃO AO ÓRGÃO 

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

forma presencial diretamente no órgão/secretaria;  

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

tem o prazo de até 20 dias para dar resposta ao solicitante;  

c. Caso o órgão necessite de mais um prazo, além dos 20 dias, será dado um 

prazo máximo de até mais 10 dias, mediante solicitação por oficio da 

secretaria para o órgão controlador/gerenciador das informações; 

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

requerente (solicitante) interpor o 1º recurso, em até 10 (dez) dias da 

ciência da resposta. O prazo de resposta do órgão também é de até 10 

dias quando de 1º recurso; 

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

05 (cinco) dias para responder ao recurso;  

f. 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.  

g. O NUGAI tem até 15 (quinze) dias para responder ao recurso. 

1.3 FLUXOGRAMA DO TRAMITE DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

 
Figura 4 - Fluxograma demonstrando o percurso de trabalho das autoridades 

É necessário destacar que o sistema implantado para esta prefeitura tem o 

controle automático do trâmite de informação, sobretudo seu estado atual (se está 

em análise, encaminhado para outro órgão ou respondido/encerrado); além da 
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contagem do tempo exato da entrada da solicitação da informação até o fim do 

prazo de resposta, e a contagem de tempo/prazo dos recursos. 

 

 

 

DICA 
Ao receber uma 

solicitação de 

informação de forma 

presencial, ofereça ao 

requerente o 

Formulário de Pedido 

de Informação, depois, 

entre no Portal de 

Transparência e 

cadastre/registre a 

solicitação para que 

não perca o prazo limite de 

resposta ao solicitante. 

Se o cidadão entender que a recusa foi indevida ou que houve irregularidade 

relativa ao pedido ou à guarda da informação, pode requerer a abertura de 

processo disciplinar contra o agente público possivelmente responsável. Os casos 

de responsabilidade disciplinar estão relacionados no art. 32 da LAI. 

 

Veja exemplo nas páginas a seguir: 

 

 

  

Figura 5 - Ofereça o formulário de solicitação de informação 
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1.4 OS FORMULÁRIOS PARA PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

 

 

Dados do requerente - obrigatórios 

Nome: ________________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________  

Endereço físico: ________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________  Cidade: ______________________ Estado: ______ 

CEP: _______________ 

Endereço eletrônico (e-mail): ______________________________________________________ 

 

Dados do requerente – não obrigatórios 

ATENÇÃO: Os dados não obrigatórios serão utilizados apenas de forma agregada e para fins estatísticos. 

 

Telefone (DDD + número): (      ) ______________________ 

    (     ) ______________________ 

Endereço eletrônico (e-mail): _____________________________________________________ 

Sexo: Masculino  Feminino  

Data de nascimento: _____/_____/____________ 

Escolaridade (completa) 

 Sem instrução formal  Ensino fundamental  Ensino Médio 

 Ensino superior  Pós-graduação  Mestrado/Doutorado 
 

Ocupação principal 

 Empregado - setor privado  Profis. Liberal/autônomo  Empresário/empreendedor 

 Jornalista  Pesquisador  Servidor público federal 

 Estudante  Professor  Servidor público estadual 

 Membro de partido político  Membro de ONG nacional  Servidor público municipal 

 Representante de sindicato  Membro de ONG internacional 

 Outras  Nenhuma  
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Especificação do pedido de acesso à informação 

Órgão/Secretaria Destinatário(a) do Pedido: 

_________________________________________________________________ 

Forma preferencial de recebimento da resposta: 

 Correspondência eletrônica (e-
mail) 

 Correspondência física (com 
custo) 

Buscar/Consultar 
pessoalmente 

 

Especificação do pedido: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Dados do requerente - obrigatórios 

Razão Social: __________________________________________________________________ 

CNPJ:____________________________ 

Nome do representante: ________________________________________________________ 

Cargo do representante: ________________________________________________________ 

Endereço físico:  

Cidade:  ______________________ Estado: _______ 

CEP: _______________ 

Endereço eletrônico (e-mail): ____________________________________________________ 

 

Dados do requerente– não obrigatórios 

ATENÇÃO: Os dados não obrigatórios serão utilizados apenas de forma agregada e para fins estatísticos. 

Telefone (DDD + número):(      ) ______________________ 

   (     ) ______________________ 

Endereço eletrônico (e-mail):  _________________________________________________ 

Tipo de instituição 

 Empresa - PME  Órgão público federal  Partido político 

 Empresa –grande porte  Órgão público estadual/DF  Veículo de comunicação 

 Empresa pública/estatal  Órgão público municipal  Sindicato / Conselho profis. 

 Escritório de advocacia  Org. Não Governamental  Outros 

 Instituição de ensino e/ou pesquisa 
 

Área de atuação 

 Comércio e serviços  Governo   Imprensa 

 Indústria  Jurídica/Política  Pesquisa acadêmica 

 Extrativismo  Representação de terceiros  Terceiro Setor 

 Agronegócios  Represent. Sociedade civil  Outros 
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Especificação do pedido de acesso à informação 

Órgão/Secretaria - Destinatário(a) do Pedido: 

_________________________________________________________________ 

Forma preferencial de recebimento da resposta: 

 Correspondência eletrônica (e-
mail) 

 Correspondência física (com 
custo) 

 Buscar/Consultar 
pessoalmente 

Descrição do pedido: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÕES AO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA – LAI 

| Página - 13 

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

1.5 PUNIÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA LAI 

A lei prevê punições administrativas pelo 

descumprimento de suas regras, 

aplicáveis, conforme o caso, a 

servidores e a pessoas jurídicas (art. 

33): 

a) advertência; 

b) multa; 

c) rescisão do vínculo com o poder 

público; 

d) suspensão temporária de participar 

em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo 

não superior a dois anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

As punições da LAI não impedem que outras normas se apliquem, conforme a 

conduta que tenha sido praticada, como as leis criminais e a Lei da Improbidade 

Administrativa (Lei 8.429, de 2 de junho de 1992). Para saber mais, leia o 

texto Crimes e atos de improbidade.  

 

Veja o artigo original sobre o descumprimento da LAI: 

 

(LEI 12.527/2011 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES  

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:  

I - Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  

II - Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total 

ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em 

razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;  

IV - Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa 

ou informação pessoal;  

V - Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros, ou para fins de ocultação de 

ato ilegal cometido por si ou por outrem;  

VI - Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou 

a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e  

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de 

direitos humanos por parte de agentes do Estado.  

§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas 

descritas no caput serão consideradas:  

I - Para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou 

graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou 

contravenção penal; ou  

Figura 6 - Servidor arrependido por não cumprir a LAI 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://is.gd/syyCBe
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II - Para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações 

administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela 

estabelecidos.  

§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por 

improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de 

junho de 1992.  

Art. 33.  A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de 

qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes 

sanções:  

I - Advertência;  

II - Multa;  

III - rescisão do vínculo com o poder público;  

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 

assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.  

§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o 

ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso IV.  

§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do 

órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista.  

 

 

 

 

 

Link direto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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2.0 ACESSO AO SISTEMA 

2.1 Primeiro deve-se fazer o acesso ao site do portal de transparência. Logo, 

clique no comando ACESSO AO SISTEMA. 

 
Figura 7 - 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 e-mail coorporativo (caso não tenha 

recebido a senha entre em contato com a Controladoria), 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 8 - Controle de acesso ao sistema 

OBS.: Caso ainda não possua ou estiver esquecido a senha, pode solicitar ao Gerenciador Geral 

do sistema: Jozivaldo Rodrigues; logo, uma nova senha será lhe encaminhada para o e-mail 

cadastrado no sistema. Ao receber a senha refazer os passos 2.1 ao 2.3. 

2.4  O botão ENVIAR dá acesso ao sistema. 

 



MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÕES AO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA – LAI 

| Página - 16 

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

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 9 - Tela de Gerência. Usuário logado. 

 

 

 

 

Anotações 
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3.0 ORIENTAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ESTÁTICOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 
Figura 10 - Área de manipulação de documentos PDF 

 

Este espaço onde se descreve por DOCUMENTOS, destina-se a inserção, 

exclusão, renomeio, criação de pastas e organização dos documentos PDF a 

serem disponibilizados no Portal da Transparência para visualização do usuário. 

Você como autoridade da LAI tem a confiança e a permissão para manipular 

documentos neste espaço, contudo, a atenção neste comando deve ser 

redobrada, pois um passo em falso e tudo será desmoronado.  

Recomenda-se que para exclusão de algum arquivo ou pasta deva-se comunicar 

antecipadamente com o Administrador e Gerenciador do Portal.  
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Ao clicar em qualquer sinal de + nas pastas, 

elas se desdobram, exibindo as subpastas 

em seu conteúdo, e cada subpasta podem 

conter outras pastas ou propriamente 

documentos em PDF. Cabe a Autoridade da 

LAI, junto ao Gerenciador, criar a 

organização dos documentos. 

 

  

Figura 11 - Exemplo do menu Contratos sendo 
utilizado para visualização das subpastas 

Figura 12 - subpastas sendo exibidas até seu conteúdo 
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3.1 Incluindo Pasta 

No botão configurações 

localizado ao lado de cada 

pasta, com uma setinha 

apontada para baixo, a 

Autoridade da LAI tem a 

disposição alternativas que 

facilitam a sua inserção, 

exclusão, habilitação, 

desabilitação e edição da 

mesma. 

Para criar uma subpasta, basta 

que clique no botão 

configurações e acesse o 

primeiro comando, Incluir Pasta. 

Deve-se atentar para que esta 

subpasta seja criada justamente 

dentro da pasta que você utiliza 

o botão configurações. 

 

Quando acionado o comando incluir pasta, uma caixa de diálogo é aberta para 

que se possa colocar o nome da pasta, digitar (se necessário) uma ordem de 

exibição (caso o usuário não queira que a subpasta respeite a ordem do sistema) 

e por fim se deixará habilitado a pasta para visualização ou não. 

 

 

 

3.2 Incluir Relatório 

Figura 13 - botão configurações com as opções destacadas 

Figura 14 - Caixa de dialogo de Incluir Pasta 
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Este comando é utilizado para publicar 

um documento PDF no sistema do 

Portal. Quando definido a pasta 

desejada para sua publicação, o usuário 

deve acessar o botão configurações e 

depois clicar no cujo comando (incluir 

relatório) como exibido na figura 15 a 

seguir. 

 

 

 

 

 

A Caixa de diálogo de Incluir 

Relatório oferece opções 

para que a Autoridade da 

LAI possa descrever qual o: 

ano do documento, o seu 

tipo e o nome de exibição. 

Só que antes disso, cabe 

fazer a procura do 

documento no botão 

Escolher Arquivo, quando 

uma janela é aberta para que se possa acessar o comando até chegar na pasta 

que contém o 

documento PDF 

desejado. 

 

 

 

  

Figura 15 - comando incluir relatorio selecionado 

Figura 17 - caixa de dialogo para procura do PDF a ser inserido no sistema 

Figura 16 - Caixa de diálogo de incluir Relatório 
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O documento em Incluir Relatório pode ser selecionado o seu Tipo a partir das 

alternativas em que se oferece sua atualização para o sistema do Portal 

(conforme figura a seguir).  

 

O comando que utilizamos com frequência é a opção Eventual (selecionada na 

imagem acima), pois, esta alternativa nos permite a nomenclatura do documento 

a ser editada de forma personalizada. 

 

OBSERVAÇÃO 

Quando definidas as alternativas na caixa de diálogo Incluir Relatório o usuário 

deve clicar no botão SALVAR para que seja publicado no portal dentro da pasta 

que foi antecipadamente selecionada.  

Figura 18 - comando TIPO sendo utilizado para informação da atualização do mesmo 
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3.3 Desabilitando documentos 

Este comando é oferecido para que a autoridade da LAI possa ocultar o PDF ou 

pasta publicada. Com esta opção definida, o documento não é excluído do Portal, 

mas ocultado de sua publicação para visualização em geral, podendo assim a 

autoridade realizar alterações na pasta ou documento publicado sem que os 

usuários tenham a percepção do acontecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 -  Usuário prestes a ocultar o documento da visualização 
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3.4 – Editando uma Pasta e Relatório 

Neste comando a autoridade tem a possibilidade de fazer alterações no nome da 

pasta, na ordem de exibição (alteração de número de ordem) e se deseja habilitar 

ou desabilitar a pasta selecionada. 

 

O comando de editar Relatório possibilita realizar modificações na publicação do 

PDF selecionado, como: o ano, o tipo de documento, renomear o documento, 

habilitar ou desabilitar da publicação no Portal e/ou procurar o caminho correto do 

PDF no computador através do comando: Escolher arquivo. 

  

Figura 20 - Caixa de diálogo de Editar Pasta sendo utilizada 

Figura 21 - Editando o PDF selecionado 
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3.5 Excluindo Relatório ou Pasta 

 

Ao selecionar uma pasta ou documento através do botão de configurações, há a 

possibilidade de o usuário excluir tais pastas ou documentos PDFs acessando o 

comando exibido na figura acima.  

Esta alternativa exclui definitivamente o documento do Portal, sem a chance de 

recuperar, a não ser que ele tenha um backup em seu computador ou em alguma 

unidade de armazenamento externo.  

Para eliminar um documento existente, cabe a Autoridade estar ciente da 

seleção realizada por ele, se corresponde ao documento ou pasta selecionada 

para execução da exclusão. Na dúvida consulte o Gerenciador do sistema para 

solicitação de exclusão. 

  

Figura 22 - Selecionado o comando de excluir pasta ou documento 
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4.0 ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Considerada uma tarefa primordial do administrativo LAI, o acompanhamento 

dos pedidos de informação pode ser vistoriado tanto pelo Sistema do Portal como 

através da caixa de entrada do e-mail corporativo.  

Vejamos o passo a passo a seguir para o acompanhamento.  

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

acesso diário a seu e-mail corporativo, pois nele receberá os alertas de 

pedidos de informação que o sistema do portal avisa em caso de novo 

pedido para sua secretaria. Observe na figura 4 (a seguir) um exemplo de 

um pedido que chegou à caixa do e-mail corporativo. 

 
Figura 23 - Caixa de entrada do e-mail corporativo 

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

informação diretamente no portal, caso não tenha que fazer uso do seu e-mail corporativo em 

determinado dia.  

4.2 Ao visualizar a chegada do pedido, a autoridade administrativa, de 

monitoramento ou classificatória pode pré-visualizar o conteúdo da 

mensagem para observar do que se trata, com isto, a classificatória 

saberá se a informação é de conteúdo sigiloso ou não. Pois, o sistema 

monitora automaticamente os trâmites de recurso e contagem regressiva 

dos prazos do pedido.   
 

4.3  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. 
 

4.4  Os direcionamentos objetivam 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 e-mail 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 último clica no botão salvar. 
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Observe a figura 5 a seguir: 

 
Figura 24 - 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. 

 

4.5 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 25 - Tela de acompanhamento dos pedidos de informação 
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4.6  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: 
 

4.7  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 27 - Resultado da filtragem de um pedido de informação 

  

Figura 26 - Filtrando os pedidos de informações abertos 
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5.0 RESPONDENDO UM PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

 

5.1  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 28 - Acompanhamento do Pedido de informação 

5.2  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 Número do Pedido 

(conforme mostra indicado na figura 9 acima). 

 

5.3  A tela com os dados do solicitante logo é exibida os dados do pedido junto 

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

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

 

Observe a figura 29 na próxima página: 
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Figura 29 - Formulário solicitado pelo munícipe 

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

o pedido, contendo nome, e-mail e endereço; 

4.3.2 Dados do pedido – contêm o número 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 Guia Atualizar – refere-se ao tipo de status a ser considerada a situação 

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

situação dele.  

Figura 30 - 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. 

6.0 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 em geral 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 31 - 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 

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.  

Figura 32 - Formulário de pedido de informação 
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Após o envio o sistema confirma que a solicitação foi processada com sucesso, 

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

Anotações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uma mensagem de e-mail 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 

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

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

manual). 

  

Figura 33 - Número de protocolo originado após o pedido solicitado 
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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 34 - Opções de Perguntas Frequentes relativas a LAI e ao Portal da Transparência do Paulista 
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7.0 INSERINDO DOCUMENTOS NO PORTAL 

O procedimento de “Upar”, ou seja, enviar documentos para o sistema do portal 

de transparência é muito simples. Existem os documentos estáticos e os 

documentos abertos. 

7.1 Documentos estáticos são os documentos em formato PDF que consiste 

em: contratos, demonstrativos contábeis e fiscais, convênios, balanços 

orçamentários, Audiência Pública, Leis do Município, Licitações, Planejamento 

Orçamentário, Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Relatório de 

Gestão Fiscal, Relatórios Estatísticos, Licenciamento Ambiental, entre outros. 

Estes, porém, devem ser “upados” assinados, seja por assinatura manual (e 

digitalizados) ou assinatura digital. 

Observe a figura a seguir: 

 
Figura 35 - Opção Documentos ativa no estado de Gerência 

 

7.2 Documentos abertos são documentos em que o usuário (solicitante) pode 

fazer consultas às informações que por sua vez podem ser filtradas a fim de obter 

relatórios.  

Os tipos de documentos em formato CSV que por sua vez é compactado no 
formato RAR e em seguida realizado um upload para o repositório FTP, ou seja, 

um local de armazenamento que a EMPREL compartilha um Webservice (através 

do software Filezila) para gerenciamento dos upgrades no portal que pode ser de 
forma incremental ou completo.   
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• 7.2.1. Carga Incremental: Os dados upados são acrescentados aos 

existentes, incrementando às informações. 

• 7.2.2. Carga de Ano: Os dados upados substituem os existentes, excluindo o 

anterior e recarregando os novos dados upados. 

Os tipos de arquivos em formatos CSV que são dadas cargas para o Portal da 

Transparência são: 

✓ Receita Total; 

✓ Receita Detalhada; 

✓ Despesa Total; 

✓ Despesa Detalhada por Órgão/Unidade; 

✓ Despesa Detalhada por Credor/Empenho; 

✓ Despesa Detalhada por Credor/Empenho - Detalhe dos Empenhos; 

✓ Despesa Funcional Programática; 

✓ Dívida Ativa (consulta de Dados da Gestão); 

✓ Patrimônio (consulta de Dados da Gestão); 

✓ Servidores (dados sobre a folha de pagamento). 

 

Os procedimentos de lançamentos desses documentos no formato em CSV são 

realizados através da Secretaria de Administração através do setor de folha de 

pagamento, lançando os dados dos servidores, sendo esses contendo: nome 

completo do servidor, salário base e líquido, gratificações, descontos 

compulsórios, descontos previdenciários, imposto de renda, dentre outros. 

Já a rotina de lançamento das Receitas e Despesas estão sendo realizados as 

cargas no sistema, através da Controladoria Geral, que extrai os dados citados do 

sistema de empenhos no formato CSV e realiza a compactação em formato RAR 

para realização da publicação no Portal da Transparência do Paulista através do 

comando CARGA DE CONSULTAS (figuras 36). 
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Figura 36 - Histórico de solicitações de cargas realizadas 

Figura 37 - Espaço de publicação de consultas das Receitas, Despesas, dados dos Servidores e outros 
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8.0 ALTERANDO A SENHA DE ACESSO AO SISTEMA 

Normalmente quando o usuário é cadastrado no sistema do Portal da Transparência, 

automaticamente é enviado para o endereço eletrônico do usuário cadastrado, uma senha de 

acesso com caracteres especiais, letras e/ou números. Esta senha é temporária, na qual o usuário 

deve fazer seu primeiro acesso dentro do intervalo de no máximo 24h após o recebimento da 

senha no e-mail. Caso o acesso não tenha sido realizado no prazo, a senha expira, tendo que 

solicitar uma nova senha de acesso ao administrador do sistema. 

Para ficar confortável para você usuário utilizar uma senha com caracteres que lembre a você com 

facilidade e dificuldade para outrem, pode-se realizar a alteração da senha antes de entrar no 

sistema do Portal da Transparência. Neste caso deve-se seguir os seguintes passos: 

 

1º - Na página do Portal da Transparência, clique 

no link ACESSO AO SISTEMA; 

2º - Preencha os campos com suas informações 

de acesso, em seguida clique no botão ALTERAR 

SENHA; 

 

 

 

3º - Um novo formulário é aberto para preenchimento dos 

campos exigidos; 

4º - Digite a senha atual no primeiro campo; 

5º - No segundo e terceiro campos digite a nova senha. A 

senha pode conter qualquer tipo de caractere, sendo: letras, 

números ou se preferir, caracteres especiais. Tem que conter 

pelo menos 06 (seis) dígitos ou mais;  

6º - Digite corretamente o código de segurança no último 

campo do formulário de alteração de senha; 

7º - Clique no botão ENVIAR. 

Após clicar em Enviar, aparentemente fica as 

vezes imperceptível a alteração, pois, os campos 

ainda permanecem na tela, mas, logo acima da 

página aparece uma tarja de cor verde que 

informa que a senha foi alterada com sucesso, 

bastando apenas agora clicar no menu/link 

ACESSO AO SISTEMA novamente para poder 

acessar com a nova senha elaborada.  

Figura 37 - Tela de acesso ao sistema, pronta para 
alteração de senha 

Figura 38 - Preenchendo a senha atual 
e a nova senha 

Figura 39 - Senha alterada com sucesso 
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LINKS 

• https://wsaraiva.com/2014/01/18/como-usar-a-lei-de-acesso-a-informacao/ 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

• https://wsaraiva.com/2013/05/30/crimes-e-atos-de-improbidade/ 

• http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/formularios 
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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 

 


