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APRESENTAÇÃO

A  Ouvidoria  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  ligada  ao  Gabinete  é
responsável  por  receber,  examinar  e  encaminhar  denúncias,  reclamações,  elogios,
sugestões  e  pedidos  de  informação  referentes  a  procedimentos  e  ações  de  agentes,
órgãos, entidades e cidadãos em geral. Nosso trabalho é desenvolvido com as demais
Ouvidorias Seccionais do GDF sob coordenação e supervisão da Ouvidoria Geral do
Distrito Federal/Controladoria Geral do Distrito Federal. Os dados apresentados neste
relatório refletem as demandas desta Ouvidoria no período de  1º de janeiro a 30 de
setembro de 2018.

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulou o acesso à Informação
Pública pelos cidadãos e foi  regulamentada no Distrito  Federal  pela Lei  Distrital  nº
4.990, de 12/12/2012. Nesta Ouvidoria, o cidadão também pode registrar os pedidos de
informação,  por  meio  do  Sistema  Eletrônico  de  Informação  e-SIC,  disponível  pelo
portal  www.e-sic.df.gov.br pois  o  Serviço  de  Informação  ao  Cidadão  –  SIC  foi
absorvido pelas Ouvidorias de cada órgão. Esse sistema centraliza a entrada e saída de
todos  os  pedidos  de  acesso  à  informação dirigidos ao  Poder  Público  permitindo  ao
cidadão fazer sua solicitação, consultar as respostas recebidas e entrar com recursos se
as mesmas não forem satisfatórias. 

É importante ressaltar que o princípio da Ouvidoria é dar maior transparência as
ações  do  Governo  e servir  como ferramenta  de  gestão.  O acesso  à  informação  e  a
publicidade passaram a ser regra e o sigilo, exceção.
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2 – Sistema de Informação ao Cidadão – SIC

Com a aprovação  da Lei  de Acesso à Informação -  Lei  nº  12.527 de 18 de

novembro de 2011 o Brasil amplia a participação cidadã e fortalece os instrumentos de

controle da gestão pública. A Lei de Acesso à Informação foi regulamentada pela Lei

Distrital nº 4.990 de 12/12/12 e pelo Decreto 34.276 de 11 de abril de 2013. 

A informação sob a guarda do Estado é sempre pública, devendo o acesso a ela

ser restrito àquelas que dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas e que

ficam protegidas pelo Estado por um prazo de cem anos, e àquelas que são classificadas

pela própria Instituição como ultrassecreta (25 anos), secreta (15 anos) e reservada (05

anos) pelas autoridades que tem a prerrogativa de classificação, justificando assim a

possível negativa por parte dos Órgãos requisitados.

A Lei de Acesso à Informação – LAI estabelece procedimentos e prazos em até

20  dias  prorrogáveis  por  mais  10  para  que  todos  os  órgãos  públicos  prestem

informações e sejam repassadas aos cidadãos. A resposta deve ser dada imediatamente,

se estiver disponível na Transparência Ativa à disposição no site dos seus Órgãos ou por

meio do Serviço de Informação ao Cidadão E-sic à disposição no site também. O pedido

não precisa ser justificado, e apenas precisa conter a identificação do requerente e a

especificação da informação solicitada. O cidadão poderá interpor Recursos de 1ª, 2ª e

3ª  instância  sendo  este  último  dirigido  a  Controladoria  Geral  que  procede  pelo

provimento ou não do Recurso interposto. 

A informação produzida pelo Estado é sempre pública e, em uma cultura do

acesso os  agentes públicos  têm que procurar ter a consciência de que a informação

pública pertence ao cidadão e que cabe aos Estados provê-la de forma tempestiva e

compreensível e atender de forma eficaz às demandas solicitadas aos Órgãos.
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O acesso à informação pública é a regra e o sigilo, a exceção.

De 01º  de janeiro até  30 de setembro de 2018, essa  Ouvidoria  da Educação

recebeu  571 pedidos de informação,  com aproximadamente  96% das demandas

atendidas.
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