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INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS NAS PÁGINAS DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO 

 

Esta Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da Diretoria de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Coordenadoria das Ações de Orientação, no exercício de 

sua função de orientação aos gestores, serve-se do presente instrumento para informar acerca das 

informações a serem publicadas nas páginas de acesso à informação, nos termos da Lei nº 

14.804/2012 e Decreto nº 38.787/2012, que tratam da Lei de Acesso à Informação, no âmbito do 

Poder Executivo Estadual. 

De acordo com o art. 7ª do Decreto Nº 38.787/2012, é dever, dos órgãos e entidades, 

promover, independentemente de requerimento, a divulgação, em seus sítios na internet, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, garantidos o acesso 

às informações públicas mediante:  

 Atendimento à distância por meio: 

a) do Portal da Transparência do Estado de Pernambuco; 

b) dos sítios dos órgãos governamentais e todos os órgãos públicos integrantes da 

administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, bem como às entidades 

privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, 

recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de 

gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres; 

c) do sistema de Ouvidoria do Estado de Pernambuco; 

 Atendimento presencial: por meio de unidades prestadoras de informação ao cidadão, 

instaladas em prédios públicos e em ambientes especializados na prestação de serviços 

públicos. No Poder Executivo Estadual o serviço de informação ao cidadão (SIC) é prestado 

pelas unidades de Rede de Ouvidoria do Estado. Outras informações sobre o SIC, observar as 

informações contidas no Boletim Nº 034/2014.  
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 Para garantir um acesso fácil da sociedade às informações foi criada a Página de Acesso à 

Informação (www.lai.pe.gov.br).  

 O Estado de Pernambuco, seguindo os preceitos da LAI, disponibiliza ao cidadão, por 

meio desta Página, informações sobre cada Órgão e Entidade do Poder Executivo Estadual, a fim de 

incrementar a transparência da gestão pública e oferecer ferramentas para o controle social das 

ações do Governo do Estado de Pernambuco.  

 As autoridades de monitoramento dos órgãos e entidades são responsáveis pela 

atualização da Página, sob o monitoramento da Coordenadoria de Monitoramento do Acesso 

à Informação desta Secretaria da Controladoria Geral do Estado.  

O conteúdo das informações a serem publicadas nas páginas de acesso à informação deve 

contemplar, no mínimo, os seguintes aspectos: 

 Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus 

ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público; 

 Programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade 

responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de 

resultado e impacto; 

 Repasses ou transferências de recursos financeiros; 

 Execução orçamentária e financeira; 

 Licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos 

contratos firmados e notas de empenho emitidas; 

 Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e 

emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras 

vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões, todos de 

maneira individualizada; 

 Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

 Telefones e Correios eletrônicos da autoridade de monitoramento e do Serviço de 

Informações ao Cidadão – SIC; e 

 Informações referentes ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas, todas concluídas. 

 

http://www.lai.pe.gov.br/
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 Os sítios institucionais dos órgãos e entidades devem conter banner do Acesso à 

Informação na página inicial (figura 1), que dará acesso à Página de Acesso à Informação. 

 

Figura 1 

 

   Esta SCGE coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos, através da Coordenadoria 

de Monitoramento do Acesso à Informação, telefone (81) 3183-0989. 


