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O Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI) é a última instância para resolver

questões atreladas ao acesso à informação no Recife. Foi criado por meio da Lei nº

17.866/2013 (Lei de Acesso à Informação - LAI Municipal), regulamentado pelo

Decreto Municipal nº 28.527/2015 e com Regimento Interno (Resolução nº 01/2015)

publicado no mesmo ano.

O Colegiado representa um nível superior ao qual o cidadão pode recorrer quando a

resposta à sua manifestação for considerada insatisfatória ou pouco conclusiva e é um

dos pilares da transparência voltado à promoção do controle social.

Em 2021, teve na composição representantes (titulares e suplentes) da Controladoria-

Geral do Município do Recife (CGM), que acumula a Presidência; da Secretaria de

Finanças (SEFIN); da Procuradoria Geral do Município (PGM); da Secretaria de

Planejamento, Gestão e Transformação Digital (SEPLAGTD); da Empresa Municipal

de Informática (EMPREL) e da Secretaria de Governo e Participação Social (SEGOV).

De 2015 a 2021, 60 pedidos de acesso à informação alcançaram grau de 2º recurso,

sendo que, desse total, 9 foram indeferidos, 2 foram de teste e os outros pedidos foram

analisados em conjunto por se referirem ao mesmo tema e/ou ao mesmo órgão ou

entidade.

Ao todo, foram geradas 55 deliberações, assim discriminadas:

Ano Protocolo Deliberação Assunto

2021
2021007230109009995 Nº 11/2021 Pesquisa a respeito da "Participação cidadã

como ferramenta de inovação do serviço
público por meio da plataforma Colab".

2021 2021007410060010349 Nº 10/2021 Solicitação de informação a respeito do
comportamento temporal e espacial das



atividades econômicas do Recife, antes e pós
pandemia, incluindo, nas informações, os

CNPJs das empresas.

2021 2021006830003000024 Nº 09/2021 Solicitação de documentos relacionados ao
edital do Pregão Eletrônico n 007/2021.

2021
2021006180118009999 Nº 08/2021 Solicitação de informação relacionada ao

número de novas lojas de armas aprovadas
para funcionamento.

2021

2021004520034009999 Nº 07/2021 Solicitação de cópia do Relatório Posição de
Estoque - Logística (Sistema Nacional de

Gestão da Assistência Farmacêutica) - Hórus
da unidade Farmácia Central desta
Secretaria de Saúde do Recife.

2021
2021003560020009995 Nº 06/2021 Solicitação de documentos referente à

execução orçamentária e financeira da
Secretaria de Educação.

2021
2021001060034000054 Nº 05/2021 Solicitação de informações sobre quantidade

de plantões extras e por empenho e o valor
gasto com os referidos plantões.

2021

2020007980034010132 Nº 04/2021 Solicitação de informações relacionadas à
Unidade Orçamentária 4801 (Fundo

Municipal de Saúde e Fontes de Recursos
0244 (Transferências do SUS).

2021
2021000100068009990 Nº 03/2021 Solicitação de informações a respeito da

Política Nacional de Educação Ambiental
( Lei nº 9.795/1999)

2021
2021000360069000518 Nº 02/2021 Solicitação de contracheques/demonstrativos

de pagamentos mensais do ano de 2013,
referente a a alguns contratos.

2021

2020007250069009991 Nº 01/2021 Solicitação de cópias da Declaração emitida
pela Gestora da Unidade de Perícias Médicas
cujo conteúdo é marcação de exame médico-

pericial.

2020

2020005040033009990 Nº 13/2020 Solicitação de informações sobre os mapas
ZEIS Pina - Encanta Moça e documentos

referentes ao antigo imóvel do Centro Social
Urbano do Pina.

2020

2020005550006000120 Nº 12/2020 Solicitação de informações sobre calçamento/
pavimentação das ruas Antônio Cardoso da
Fonte e Eng. José Brandão Cavalcante -

Imbiribeira.

2020

2020003930050000687 Nº 11/2020 Solicitação de informações sobre calçamento/
pavimentação das ruas Antônio Cardoso da
Fonte e Eng. José Brandão Cavalcante -

Imbiribeira

2020 2020002580020000056 Nº 10/2020 Solicitação de informações sobre a entrega de
notebooks a uma professora.

2020 2020001560050000690 Nº 09/2020 Solicitação de informações sobre o processo de
transformação do Edifício Holiday em ZEIS

2020 2020003600069000525 Nº 08/2020 Solicitar de informações concernente aos
possíveis vínculos trabalhistas de uma pessoa

2020

2019006450061000413 Nº 07/2020 Solicitações de informações sobre os aquivos
das audiências públicas que foram realizadas
para subsidiar a elaboração do PPA 2018-2021

da cidade do Recife.

2020
2020000630020010018 Nº 06/2020 Solicitação de informações sobre o concurso

para Agente de Apoio ao Desenvolvimento
Escolar Especial - AADEE.

2020 2020000300069009993 Nº 05/2020 Solicitação de informações sobre o concurso
para Agente de Apoio ao Desenvolvimento



Escolar Especial - AADEE.

2020 2020000020033009999 Nº 04/2020 Solicitação de informações sobre concessão dos
quiosques da orla de Boa Viagem.

2020 2019006610114000041 Nº 03/2020 Solicitação de informações sobre o programa
Chegando Junto.

2020

2019006420033000046 Nº 02/2020 Solicitação de informações sobre a utilização do
Espaço Público Promocional Criado (EPPC),
que permitiu o uso de postos para publicidade

na Av. Agamenon Magalhães.

2020 2019005960069009995 Nº 01/2020 Solicitação de declarações para ajudar servidora
em Processo Administrativo Disciplinar.

2019 20190024800010154 Nº 03/2019
Solicitação de informações sobre a política de
acesso aos dados e informações públicas do

município de Recife.

2019 20190006600330025 Nº 02/2019
Solicitação de informações sobre gestão das

placas de propaganda afixadas nas esquinas em
diversos pontos da cidade.

2019 20180050100339999 Nº 01/2019 Solicitação de material produzido para a
reformulação da Conde da Boa Vista.

2018 20180034100680494 Nº 10/2018

Solicitação de estudos técnicos que embasaram
a decisão do desligamento dos equipamentos de
fiscalização eletrônica nos horários de pico

durante o mês de agosto.

2018 20180031400200388 Nº 09/2018
Cópias de todas as Portarias da professora
solicitante dos respectivos anos (2014, 2015,

2016, 2017 e 2018).

2018 20180031600200381 Nº 08/2018 Informações sobre a matrícula da servidora
professora por códigos localizadores.

2018 20180028600039998 Nº 07/2018
Disponibilização do estudo de impacto que
avaliou as mudanças do trânsito no bairro de

Casa Forte/Santana.

2018 20180017700180611 Nº 06/2018 Informações sobre a RECIFIN e RECIPREV,
no período de 2015, 2016, 2017 e 2018.

2018 20180029400069999 Nº 05/2018 Solicitação de projeto de requalificação das
calçadas.

2018 20180028200030063 Nº 04/2018 Informação sobre tempo de semáforo fechado

2018 20170036300200382 Nº 03/2018
Cronogramas físico-financeiros de obras
pactuadas entre a Prefeitura do Recife e o

FNDE.

2018 20170035201020523 Nº 02/2018
Solicitação de cópias autenticadas de

documento relativo à marcação de consulta na
perícia médica.

2018 20170032500189991 Nº 01/2018 Procedimentos sobre licenças médicas

2017 20170029900729993 Nº 05/2017 Prazo sobre recursos da LAI e informações
sobre a unidade de perícias médicas.

2017 20170030000720659 Nº 04/2017 Identificação de documentos da requerente em
unidade educacional.

2017 201700069630337 Nº 03/2017 Informações sobre licitação de espaços
comercializáveis em mercado público.

2017 201500511330208 Nº 02/2017 Endereço e autuações sobre calçadas
2017 201500430330280 Nº 01/2017 Fiscalização de calçadas

2016 201600371089990 Nº 04/2016 Sustentabilidade financeira relativa à Rádio Frei
Caneca.

2016 201600368039995 Nº 03/2016 Informações sobre denúncia protocoladas contra
concessionário de transporte.

2016 201600114719994 Nº 02/2016 Requerimento de plantas de um edifício
específico.

2016 201600032060026 Nº 01/2016 Contratos de serviço de limpeza urbana
2015 201500617720660, Nº 09/2015 Informações sobre publicidade e propaganda



201500618720663 e
201500619720667

2015 201500517030068 Nº 08/2015 Sinalização de rota para ciclista na Avenida Boa
Viagem

2015
Provocação direta de

entidade da
administração

Nº 07/2015 Análise de demandas excessivamente
protocoladas

2015 201500462060076 Nº 06/2015 Poda de árvore
2015 201500304030060 Nº 05/2015 Informações sobre Zona Azul
2015 201500263330286 Nº 04/2015 Fiscalização de calçadas

2015

201500050689996,
201500051689990,
201500052330286,
201500055689994 e
201500056339997

Nº 03/2015 Ambulantes da Avenida Conde da Boa Vista

2015 201500262330282 Nº 02/2015 Fiscalização sobre o padrão das calçadas
2015 201500249030068 Nº 01/2015 Informações sobre controladores de velocidade

Todas as deliberações podem ser vistas diretamente no Portal da Transparência. Basta

acessar o botão “LAI - Acesso à Informação” no menu principal, clicar em CGAI,

depois em “Documentos” e depois em “Deliberações”. O link direto é o

http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=CGAI#filh

o

De forma sintética, o Comitê registrou:

http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=CGAI
http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=CGAI


Das demandas analisadas, os órgãos/entidades que mais se destacaram pela quantidade

de recursos foram: Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano – SEMOC, atualmente

Secretaria de Política Urbana e Licenciamento (SEPUL), Secretaria de Administração e

Gestão de Pessoas, que, em 2021, estava incorporada à Secretaria de Planejamento,

Gestão e Transformação Digital (SEPLAGTD), Autarquia de Trânsito e Transporte

Urbano – CTTU, dentre outros, conforme gráfico abaixo:



Para cada deliberação, é realizado um sorteio para a relatoria. Embora a maior parte das

decisões seja tomada de forma colegiada, os processos foram assim distribuídos ao

longo dos anos:

Concernente ao provimento de recursos, tem-se que a maior parte foi provido ou

parcialmente provido, sempre buscando, na medida do possível, a máxima efetividade

na publicidade dos atos da administração pública. Os casos de não provimento

transitavam entre demandas como a inovação em fase recursal (proibida pela Súmula nº

01/2016 – CGAI) ou que a informação já havia sido fornecida anteriormente na resposta

originária ou no primeiro recurso.



Corroborando com o posicionamento do Comitê frente à publicidade máxima dos atos

da administração, é possível verificar que em quase a totalidade das demandas

apresentadas houve a decisão de conceder o acesso à informação, inclusive nos casos de

não provimento do recurso apresentado.

Fruto das demandas apresentadas e um dos produtos do CGAI, as Súmulas são

pronunciamentos essenciais para um melhor desenvolvimento das atividades referentes

ao acesso à informação no município. Atualmente, existem cinco Súmulas editadas,

sendo elas:

1. Súmula nº 001.2016: Inovação e especificação em fase recursal. Esse

pronunciamento informa que não será reconhecido recurso para realização de novos

pedidos, pedidos complementares ou especificações, sendo necessário um novo pedido

de acesso à informação. O arquivo completo pode ser visto no link

http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM_1402016%20-

%20S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%2001.2016%20-

%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20e%20especifica%C3%A7%C3%A3o%20em%20fa

se%20recursal_74080e603afb1257328cdaff8bcc9e62.pdf

2. Súmula nº 002.2016: Canal específico. Informa que se o órgão ou ente competente

para responder o pedido de acesso à informação dispuser de um canal específico e

http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM_1402016%20-%20S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%2001.2016%20-%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20e%20especifica%C3%A7%C3%A3o%20em%20fase%20recursal_74080e603afb1257328cdaff8bcc9e62.pdf
http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM_1402016%20-%20S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%2001.2016%20-%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20e%20especifica%C3%A7%C3%A3o%20em%20fase%20recursal_74080e603afb1257328cdaff8bcc9e62.pdf
http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM_1402016%20-%20S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%2001.2016%20-%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20e%20especifica%C3%A7%C3%A3o%20em%20fase%20recursal_74080e603afb1257328cdaff8bcc9e62.pdf
http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM_1402016%20-%20S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%2001.2016%20-%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20e%20especifica%C3%A7%C3%A3o%20em%20fase%20recursal_74080e603afb1257328cdaff8bcc9e62.pdf


efetivo para a obtenção da informação solicitada, é satisfatória a resposta que o indique.

O inteiro teor da súmula pode ser conferido no link

2.http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/Arquivo%20(1)_f865ed3714668b142

3025da99afba72e.pdf

3. Súmula nº 003.2020: Informação sobre pagamentos. Informa que é possível

consultar os dados disponíveis sobre credores e pagamentos já realizados diretamente

através da consulta de despesas do Portal da Transparência e que casos concretos devem

ser tratados diretamente com o setor financeiro de cada unidade. Ainda, informa que o

canal para reclamações é a Ouvidoria Geral do Município. Disponível no link:

3.http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/S%C3%BAmula%20n%C2%BA%2

003_f890141db679cc1657e434d98477b745.pdf

4. Súmula nº 004.2021: Informações Funcionais e Pessoais. Explica que as

solicitações de informações acerca de servidores municipais do Recife e de dados cuja

publicidade é exigida por lei já estão disponíveis de maneira ativa no Portal da

Transparência, no campo Servidores, ou nas publicações do Diário Oficial do Município,

podendo ser consultadas diretamente. Ainda, no caso das informações exclusivamente

pessoais ou de caráter funcional , o interessado, ou o seu representante legal, deve

realizar a solicitação perante o órgão competente, que indicará o procedimento a ser

adotado. Essa súmula foi publicada no Diário Oficial do Município de 22 de maio de

2021 e pode ser conferida no link

4.http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/CGAI%20S%C3%BAmula%20004.

2021_962ceee7b81d81426bc3d83fd73f6077.pdf

5. Súmula nº 05.2021: Pedidos Semelhantes e Solicitante Frequente. Fala que, na

hipótese de Pedido de Acesso à Informação – PAI de objeto idêntico ou similar ao de

outro PAI já encerrado anteriormente ou de PAI advindo de solicitante que frequente ou

reiteradamente realiza pedidos idênticos ou semelhantes, em observância ao princípio

administrativo da Eficiência, o órgão ou entidade competente deverá informar ao

interessado a existência de pedido(s) já respondidos com características iguais ou

2.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/Arquivo%20(1)_f865ed3714668b1423025da99afba72e.pdf
2.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/Arquivo%20(1)_f865ed3714668b1423025da99afba72e.pdf
3.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/S%C3%BAmula%20n%C2%BA%2003_f890141db679cc1657e434d98477b745.pdf
3.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/S%C3%BAmula%20n%C2%BA%2003_f890141db679cc1657e434d98477b745.pdf
4.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/CGAI%20S%C3%BAmula%20004.2021_962ceee7b81d81426bc3d83fd73f6077.pdf
4.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/CGAI%20S%C3%BAmula%20004.2021_962ceee7b81d81426bc3d83fd73f6077.pdf


análogas e indicar, na oportunidade, o canal específico para consulta e acesso aos

pedidos finalizados, com a(s) respectiva(as) numeração(ões) do(s) PAI’(s),

considerando o pleito, objeto da solicitação, atendido. Súmula publicada no Diário

Oficial do dia 17 de junho de 2021 e está disponível no link

5.http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM%2017.06.21%20-

%20S%C3%BAmula%20005.2021%20-

%20Pedidos%20Semelhantes%20e%20Solicitantes%20Frequentes_f67d04b6a44b6558

d772973dce837a27.pdf

Assim como ocorreu em 2020, no ano de 2021 as reuniões do Colegiado ocorreram de

maneira virtual e também foi iniciado o trabalho de revisão da Resolução nº 001, de 19

de agosto de 2015, que trata do Regimento Interno do CGAI. Foram realizados

encontros para tratar do tema e a discussão continuará em 2022.

Durante as reuniões do CGAI, foi observado que a maior parte dos pedidos que

entraram em 2º recurso poderia ter sido evitada caso as autoridades dos órgãos e

entidades enviassem a resposta da maneira mais completa para o solicitante.

Para capacitar os servidores que atuam como autoridades de Transparência e evitar que

os pedidos cheguem ao segundo recurso por conta da qualidade da resposta, anualmente

a Controladoria-Geral do Município e a Escola de Governo da Cidade do Recife

realizam o curso de Transparência e Lei de Acesso à Informação. Atualmente, é

oferecido no formato de Ensino a Distância.

Além disso, semanalmente, a equipe da Divisão de Transparência envia o Informativo

LAI, que traz informações úteis sobre a Lei de Acesso à Informação, como prazos para

resposta, sugestão de linguagem e muitos outros tópicos que ajudam no cumprimento

das tarefas.

Por fim, além de orientar as entidades sobre a melhor forma de responder ao cidadão em

caso de dúvidas, dentre os propósitos do CGAI está o de ser uma garantia para o órgão/

entidade quando responde de maneira adequada e uma segurança para o cidadão de que

terá sua solicitação analisada de forma imparcial e transparente.

5.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM%2017.06.21%20-%20S%C3%BAmula%20005.2021%20-%20Pedidos%20Semelhantes%20e%20Solicitantes%20Frequentes_f67d04b6a44b6558d772973dce837a27.pdf
5.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM%2017.06.21%20-%20S%C3%BAmula%20005.2021%20-%20Pedidos%20Semelhantes%20e%20Solicitantes%20Frequentes_f67d04b6a44b6558d772973dce837a27.pdf
5.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM%2017.06.21%20-%20S%C3%BAmula%20005.2021%20-%20Pedidos%20Semelhantes%20e%20Solicitantes%20Frequentes_f67d04b6a44b6558d772973dce837a27.pdf
5.http:/transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/DOM%2017.06.21%20-%20S%C3%BAmula%20005.2021%20-%20Pedidos%20Semelhantes%20e%20Solicitantes%20Frequentes_f67d04b6a44b6558d772973dce837a27.pdf
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