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O Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI), criado com a finalidade de dar ainda mais
transparência às ações realizadas pelo município, é a última instância para resolver questões
atreladas ao acesso à informação. 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.
Após a reforma administrativa municipal, o CGAI passou a ser formado (Portaria CGM nº
009/2017, publicada no DOM do dia 25 de março de 2017) por 06 (seis) membros
representando os seguintes órgãos: Controladoria Geral do Município do Recife (CGM), que
assumiu a Presidência; Secretaria de Finanças (SEFIN); Procuradoria Geral do Município (PGM);
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas (SEPLAGP); Empresa
Municipal de Informática (EMPREL); e, Secretaria de Governo e Participação Social (SEGOV).
O colegiado representa um nível superior ao qual o cidadão pode recorrer quando a resposta à
sua manifestação tiver sido insatisfatória ou pouco conclusiva. É um dos pilares da
transparência voltado à promoção do controle social.
De 2015 a 2018, 44 pedidos alcançaram grau de 2º recurso, sendo que desse total, 5 deles
foram indeferidos, 2 foram de teste e os outros foram analisados em conjunto por se referirem
ao mesmo tema e/ou ao mesmo órgão ou entidade.
Ao todo, foram geradas 28 demandas, assim discriminadas:

Ano

Protocolo

Demanda

2018

20180034100680494

Nº 10/2018

2018

20180031400200388

Nº 09/2018

2018

20180031600200381

Nº 08/2018

Assunto
Solicitação de estudos técnicos que
embasaram a decisão do desligamento dos
equipamentos de fiscalização eletrônica
nos horários de pico durante o mês de
agosto
Cópias de todas as Portarias da professora
solicitante dos respectivos anos (2014,
2015, 2016, 2017 e 2018)
Informações sobre a matrícula da servidora

2018

20180028600039998

Nº 07/2018

2018

20180017700180611

Nº 06/2018

2018

20180029400069999

Nº 05/2018

2018

20180028200030063

Nº 04/2018

2018

20170036300200382

Nº 03/2018

2018

20170035201020523

Nº 02/2018

2018

20170032500189991

Nº 01/2018

2017

20170029900729993

Nº 05/2017

2017

20170030000720659

Nº 04/2017

2017

201700069630337

Nº 03/2017

2017
2017

201500511330208
201500430330280

Nº 02/2017
Nº 01/2017

2016

201600371089990

Nº 04/2016

2016

201600368039995

Nº 03/2016

2016

201600114719994

Nº 02/2016

2016

201600032060026
201500617720660,
201500618720663 e
201500619720667
201500517030068

Nº 01/2016

Provocação direta de
entidade da
administração
201500462060076
201500304030060
201500263330286
201500050689996,
201500051689990,
201500052330286,
201500055689994 e
201500056339997
201500262330282
201500249030068

Nº 07/2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015

2015
2015

Nº 09/2015
Nº 08/2015

professora por códigos localizadores
Disponibilização do estudo de impacto que
avaliou as mudanças do trânsito no bairro
de Casa Forte/Santana
Informações sobre a RECIFIN e RECIPREV,
no período de 2015, 2016, 2017 e 2018
Solicitação de projeto de requalificação das
calçadas
Informação sobre tempo de semáforo
fechado
Cronogramas físico-financeiros de obras
pactuadas entre a Prefeitura do Recife e o
FNDE
Solicitação de cópias autenticadas de
documento relativo à marcação de
consulta na perícia médica
Procedimentos sobre licenças médicas
Prazo sobre recursos da LAI e informações
sobre a unidade de perícias médicas.
Identificação de documentos da
requerente em unidade educacional
Informações sobre licitação de espaços
comercializáveis em mercado público
Endereço e autuações sobre calçadas
Fiscalização de calçadas
Sustentabilidade financeira relativa à Rádio
Frei Caneca
Informações sobre denúncia protocoladas
contra concessionário de transporte
Requerimento de plantas de um edifício
específico
Contratos de serviço de limpeza urbana
Informações sobre publicidade e
propaganda
Sinalização de rota para ciclista na Avenida
Boa Viagem
Análise de demandas excessivamente
protocoladas

Nº 06/2015
Nº 05/2015
Nº 04/2015
Nº 03/2015

Poda de árvore
Informações sobre Zona Azul
Fiscalização de calçadas
Ambulantes da Avenida Conde da Boa Vista

Nº 02/2015
Nº 01/2015

Fiscalização sobre o padrão das calçadas
Informações sobre controladores de
velocidade

De forma sintética, o comitê registrou:

Das demandas analisadas três órgãos/entidades se destacam pela quantidade de recursos:
Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU, Secretaria de Mobilidade e Controle
Urbano – SEMOC e Secretaria de Educação - SEDUC. Os demais podem ser conferidos no
gráfico abaixo.

Para cada provocação do comitê é realizado um sorteio para a relatoria. Nota-se na figura a
seguir que a maior parte das decisões foi tomada de forma colegiada, ou seja, a decisão
ocorre por unanimidade dentro da reunião que apresenta o caso concreto aos membros do
CGAI, ficando ao relator apenas a incumbência de descrever o posicionamento adotado.

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 quando houve 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 da LAI no
município. Atualmente, existem duas Súmulas editadas, todas ocorreram no ano de 2016,
sendo elas:
1-

Súmula nº 01.2016: 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;

2-

Súmula nº 02.2016: Canal específico. Informa que se o órgão ou ente
competente para responder o pedido de acesso à informação dispor de um canal
específico e efetivo para a obtenção da informação solicitada, é satisfatória a resposta
que o indique.

Em relação à classificação de sigilo da informação, com base no Art. 15, Lei 17.866/2013,
Apenas uma demanda foi classificada nesse sentido, após o pronunciamento do CGAI, no ano
de 2015. De qualquer modo, o sigilo foi temporário e atualmente não há nenhuma informação
classificada como sigilosa a não ser aquelas que já têm sua previsão legal constante em outras
normas.

Durante as reuniões do CGAI, foi observado que a maior parte dos pedidos que entram em 2º
recurso poderia ter sido evitada caso as autoridades dos órgãos e entidades enviassem a
resposta da maneira mais completa para o solicitante.
Diante disso, foi levantada a necessidade de realização de um curso de capacitação para esses
servidores, de forma a padronizar as respostas e evitar a necessidade de recurso. Essa é uma
das metas para 2019.
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.
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