
ACESSO A INFORMAÇÃO - LEI 12.527/2011
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

RECURSO SIC (isento de taxa)

        
             
AO EXMº SR.
PAULO ALEXANDRE BARBOSA
D.D. PREFEITO DE SANTOS.

Dados do requerente 

Nome:________________________________________________________________________

CPF: ___________________________

Endereço físico*:

Cidade*: ______________________ Estado*: ___________________

CEP*: _______________

Endereço eletrônico (e-mail)*:____________________________________________________

Telefone (DDD + número)*: (      ) ______________________

(      ) ______________________

* Informar apenas em caso de mudança ou imprecisão dos dados cadastrais informados no pedido de 
acesso à informação original 

Dados do pedido de acesso à informação original

Numero do pedido de acesso negado*: ______________________

Data do pedido:  ______________________

Data da resposta:  ______________________

* informação é obrigatória



 Recurso
Instância do recurso:
 1ª instância – Autoridade 
superior à que proferiu a 
decisão

  2ª instância – Comissão 
Mista de reavaliação de 
informações.

Motivo do recurso:
 Ausência de justificativa legal para classificação
 Autoridade classificadora não informada
 Data da classificação (início/fim) não informada
 Grau de classificação inexistente
 Grau de sigilo não informado
 Informação classificada por autoridade sem competência
 Informação recebida não foi a solicitada
 Informação recebida por meio diferente do solicitado
 Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada
 Prazo de classificação inadequado para o grau de sigilo
 Outros

Justificativa do recurso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________

Atenciosamente,

Santos, _____ de _____________________ de ________

_____________________________________________
             
                                                                                                       Assinatura



ACESSO A INFORMAÇÃO - LEI 12.527/2011
SERVIÇO INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

Caro cidadão, o Município de Santos disponibiliza 03 (três) canais para este tipo de solicitação: 

1. POUPATEMPO/SANTOS – de segunda a sexta das 08h00 às 17h00 e aos sábados das 08h00m às 13h00

– TIPOS DE PEDIDOS: solicitação de informações e cópias de documentos.

2. MENSAGEM  ELETRÔNICA  (e-mail):  transparencia@santos.sp.gov.br.  Através  desse  canal,  além  da

solicitação  de  informação,  devem  constar  os  seguintes  dados:  NOME  COMPLETO,  ENDEREÇO

ELETRÔNICO (e-mail),  CPF, RG, DATA DE NASCIMENTO, ESCOLARIDADE, PROFISSÃO, CIDADE, CEP E

TELEFONE. ATENÇÃO:  PEDIDO  DE  CÓPIAS  DE  DOCUMENTOS  NÃO  É  DISPONIBILIZADO  POR  ESSE

CANAL. 

3. SIC ELETRÔNICO: site https://egov.santos.sp.gov.br/sic. Através desse canal o cidadão pode registrar

seus dados e fazer suas requisições eletronicamente. ATENÇÃO: PEDIDO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS

NÃO É DISPONIBILIZADO POR ESSE CANAL. 

     

SIC Eletrônico – CADASTRAR PEDIDO
OBS: PEDIDO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS NÃO ESTÁ DISPONÍVEL POR ESSE MEIO/CANAL 

1. acessar endereço: https://egov.santos.sp.gov.br/sic
2. clique em “cadastrar pedido”
3. digite os dados pessoais e endereço do interessado( caso possua a chave de identificação para acesso 

utilize-a conforme instrução na página).
4. Preencha o campo “descrição do pedido” (descreva de forma clara e objetiva a sua demanda) 
5. transcreva os caracteres solicitados
6. clique em “Gravar”
7.  anote o número do pedido
8. anote e guarde a chave de identificação que poderá ser utilizada para novas solicitações e também 

para acompanhar o(s) pedido(s) realizado(s) 
9. sua chave de identificação será enviada por e-mail.

https://www.egov.santos.sp.gov.br/sic
mailto:transparencia@santos.sp.gov.br

