
ORDEM DE SERVIÇO No 054/2012

Em 14 de maio de 2012, o Reitor da Universidade Federal de São João
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições , e tendo em vista o disposto na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informaçõe s previsto no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei
nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de j aneiro de
1991; e dá outras providências,

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO  determinando
que:

Art. 1º Fica instituído no âmbito da Universidade Federal de São João
del-Rei – UFSJ - o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, conforme
determinação do art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º O SIC será a unidade física responsável pelo recebimento,
processamento e gerenciamento das solicitações do cidadão para acesso às
informações produzidas pela UFSJ, com as seguintes atr ibuições:

I. orientar e informar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso aos serviços
disponíveis;

II. informar sobre a tramitação de documentos no âmbito da UFSJ;
III. protocolizar documentos e requerimentos de acesso às informações;
IV. analisar, cadastrar e atender as solicitações feitas presencialmente, por

correspondência física ou por meio eletrônico;
V. orientar e fornecer suporte necessário às unidades administrativas quanto ao

cumprimento da Lei nº. 12.527, de 2011;
VI. operacionalizar o sistema de atendimento ao  cidadão;

VII. solicitar às unidades administrativas as informações necessárias ao atendimento;
VIII. informar ao cidadão a data e/ou hora de entrega da informação solicitada,

observado o disposto no art. 11 da Lei nº. 12.527, de 2011;
IX. manter atualizado o registro de  consultas e respostas no sistema informatizado;
X. gerenciar o sistema informatizado interno do UFSJ, examinando os registros de

consultas e respostas e o cumprimento dos prazos;
XI. manter controles estatísticos sobre as demandas do cidadão;



XII. elaborar relatórios gerenciais acerca dos trabalhos realizados para o
cumprimento da Lei nº. 12.527, de 2011;

XIII. analisar o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados;
XIV. produzir indicativos quantificados do nível de satisfação dos usuários dos

serviços prestados no âmbito do UFSJ;
XV. contribuir para a gestão da informação na UFSJ.

Art. 3º A partir da vigência do SIC, todo cidadão poderá ter  acesso às
informações públicas, sendo resguardadas as seguintes informações:

I. de Ordem Pessoal;
II. classificadas como imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado são

consideradas sigilosas e devem ser protegidas e ter o seu acesso e a divulgação
controlados, quais sejam:
a) as que oferecem elevado risco à estabilidade financeira, econômica e

monetária do País;
b) aquelas que põem em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade

do território nacional;
c) as que põem em risco à vida, a segurança ou à saúde da população;
d) aquelas que prejudicam ou causam risco a condução de negociações ou as

relações internacionais do País;
e) as que prejudicam os planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
f) aquelas que causam risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico

ou tecnológico
g) as informações que comprometem as atividades de inteligência, bem como de

investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção
ou repressão de infrações;

h) as legislações específicas que prevejam outras hipóteses de sigilo, tais como,
segredo industrial, segredo de justiça, dentre outros.

Parágrafo único. A critério da Administração, outras informações
solicitadas pelos cidadãos poderão ser classificadas como “sigilosas” ou
“reservadas”, devendo, entretanto, a decisão ser baseada nos seguintes elementos:
a) assunto sobre o qual versa a informação; b) fundamento s da classificação; c)
indicação do prazo de sigilo; d) identificação da autoridade e e) publicação no DOU
de tais classificações .

Art. 4º A Unidade da UFSJ que receber solicitação advinda do SIC
deverá respondê-la no prazo máximo de 10 (dez) dias , sob pena de responder
pelas penalidades da lei.

Parágrafo único. Excepcionalmente e mediante requerimento
fundamentado à Reitoria, poderá ser concedida prorrogação de 05 (cinco) dias no
prazo acima estipulado.



Art. 5º As unidades deverão manter atualiz ados todos os processo,
uma vez demandada a informação, a mesma deverá ser encaminhada, dentro do
prazo fixado na lei, com todos os documentos pertinentes ao processo até a data do
envio.

Art. 6º O SIC atenderá o público nos locais abaixo discriminados , sendo
facultado ao cidadão requerer informação presencialmente, por correspondência
física ou por meio eletrônico, através do endereço:
http://www.ufsj.edu.br/acessoainformação/ :

 em São João del-Rei, onde funcionará a sede física do SIC: Campus Santo
Antônio: sala 2.15C – fone: (32) 3379-2900;

 em Ouro Branco:  sala da PROGP - Bloco 6 – fone: (31) 3741-3610;
 em Divinópolis: sala da PROEX - 1º Andar da DIBIB/CCO – fone: (37) 3221-

1451;
 em Sete Lagoas: sala da Divisão de Prefeitura – 2º Andar – fone: (31) 3697-

2022.

Art. 7º Encaminhe-se a PPLAN para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
Reitor

http://www.ufsj.edu.br/acessoainforma

