
Dados do Pedido

Protocolo 23480014145201522

Solicitante Rita Mônica Dias Campos

Data de abertura 22/09/2015 22:34

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Orgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Prazo de atendimento 23/10/2015

Situação Respondido

Status da Situação Não se trata de solicitação de informação ()

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Servidores Secretarios Executivos - PAD

Detalhamento Olá!

Foram identificados, através do portal da transparência, servidores 
lotados no cargo de secretario executivo, classe E.

Solicito informação se há/houve processo administrativo disciplinar para 
algum deles com a indicação dos fatos que levaram ao processo.

Em anexo planilha com os dados dos servidores.

Grata!

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de resposta 23/10/2015 18:43

Tipo de resposta Não se trata de solicitação de informação

Classificação do Tipo de resposta

Resposta Prezada Rita,

A sua solicitação não se refere às possibilidades de acesso elencadas 
no artigo 7º da lei nº 12.527/2011:
[...]
Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 
outros, os direitos de obter: 
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, 
bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a 
informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII - informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 
indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelos órgãos

Não está no bojo da norma citada, a possibilidade de pedir informações 
sobre ficha funcional de servidores.

Cordialmente,

Classificação do Pedido

Categoria do pedido Governo e Política

Subcategoria do pedido Administração pública

Número de perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

22/09/2015 22:34 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

13/10/2015 13:49 Pedido Prorrogado MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

23/10/2015 18:43 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano



23/10/2015 21:16 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

03/11/2015 21:27 Recurso de 1a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

Dados do Recurso de 1ª Instância

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Órgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Data de Abertura 23/10/2015 21:16

Prazo de Atendimento 03/11/2015

Tipo de Recurso Outros

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

Prezados,

Discordo da opinião emitida pois a informação solicitada está contemplada no item: II - informação contida em 
registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 
arquivos públicos.

A solicitação feita pode ser atendida através de consulta ao sistema CGUPAD pelo responsável no órgão.

Solicito que a resposta seja reavaliada.

Resposta Recurso

Data da Resposta 03/11/2015 21:27

Prazo Limite para Recurso 16/11/2015

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Deferido

Justificativa

Prezada, 

Não constam registros de processos desse tipo referentes ao servidor citado no anexo. 

Cordialmente

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não


