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A Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de gestão pública no qual o órgão ou a entidade 

pública estabelece o compromisso de observar padrões de qualidade, eficiência e eficácia na execução de 

suas atividades. Ela contém informações sobre os serviços públicos prestados de forma direta ou indireta pelos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, contemplando as formas de acesso, padrões de qualidade e 

compromissos de atendimento aos usuários. Dessa forma, contribuindo para a ampliação dos níveis de 

legitimidade e de confiança que a sociedade deposita na instituição. 

 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  

 

QUEM SOMOS 

A CGE assisti diretamente e imediatamente ao Governador no desempenho de suas atribuições 

quanto aos assuntos e providencias que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio 

público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição administrativa, às atividades de ouvidoria e o 

incremento da transparência da gestão e apoiar o Ministério Público e o controle externo no exercício de suas 

missões institucionais, e exercer outras atribuições correlatas, na forma do regulamento. 

A estrutura básica da Controladoria-Geral do Estado (CGE) compreende: 

• Coordenadoria de Auditoria, a qual examina a legalidade e a legitimidade e avalia os 

resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, bem como da aplicação de recursos públicos 

por entidades de direito privado; 

E-mail:  cad@cge.ap.gov.br 

• Corregedoria, a qual apura os indícios de ilícitos praticados no âmbito da administração 

pública e promove a responsabilização dos envolvidos, por meio da instauração de processos 

e adoção de procedimentos, visando, inclusive, o ressarcimento nos casos em que houver 

dano ao erário; 

E-mail: corregedoria@cge.ap.gov.br 

• Ouvidoria, a qual atua de forma integrada com a Prevenção e Combate à Corrupção, 

Corregedoria e Auditoria - Com esta visão as informações que transitam através da ouvidoria 

alimentam, também, todo o sistema de controle interno, para aumentar-lhe a capacidade de 

auxiliar no incremento da melhoria de qualidade do gasto público.  
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Recebe, registra e trata denúncias e manifestações do cidadão, encaminhadas pela Ouvidoria 

do Estado, sobre os serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos 

públicos, visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, tempestividade e 

equidade. 

E-mail: ouvidoria@cge.ap.gov.br 

• Coordenadoria de Ações Estratégicas, a qual pratica as ações de Prevenção e Combate à 

Corrupção - orienta e acompanha a gestão governamental para subsidiar a tomada de 

decisões, a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da 

qualidade do gasto público; 

E-mail: cae@cge.ap.gov.br 

• Coordenadoria Administrativa-Financeira, a qual promove a elaboração e a execução das 

atividades no sistema administrativo-financeiro, cabendo-lhe as funções de coordenação, 

controle, orientação e orientação e normatização das atividades doa Núcleos de 

Administração e de Finanças; e 

E-mail: caf@cge.ap.gov.br 

• Coordenadoria de Tecnologia da Informação, a qual planejar, coordenar a implantação, 

supervisionar, orientar e controlar as atividades dos Núcleos de suporte tecnológico, de 

sistemas e de bancos de dados, de acordo com as diretrizes estratégicas da Controladora-

Geral do Estado; e proceder a articulação com o Centro de Gestão da Tecnologia da 

Informação - PRODAP e outros órgãos, no sentido de assegurar o pleno cumprimento da 

política estadual de informação; 

E-mail: ctec@cge.ap.gov.br 

O Decreto 7549 de 11 de dezembro de 2013 regulamenta o art. 38 da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro 

de 2004, alterado pela Lei nº 1774, de 17 de outubro de 2013, que organiza a Controladoria-Geral do Estado 

e dispõe sobre as competências de suas unidades e suas atribuições. 

CONTATO 

Site oficial: https://cge.portal.ap.gov.br 

Portal de Acesso à Informação: http://acessoainformacao.ap.gov.br  

e-Mail: faleconosco@transparencia.ap.gov.br 

Telefones: (96) 2101-1101 

Endereço: Av. Padre Julio Maria Lombaerd, 2562, Santa Rita. CEP: 68901-283, Macapá – AP 

 

http://acessoainformacao.ap.gov.br/
mailto:faleconosco@transparencia.ap.gov.br
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1. SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

 

• Acesso a dados do Portal da Transparência; 

• Recebimento de Pedidos de Acesso à Informação a Órgãos e Entidades Públicas; 

• Recebimento de Recursos de 1ª Instância a Pedidos de Acesso à Informação; 

• Recebimento de Recursos de 2ª Instância a Pedidos de Acesso à Informação; 

• Recebimento de Recursos de 3ª Instância a Pedidos de Acesso à Informação; 

• Recebimento de Reclamação à Omissão de Resposta a Pedidos de Acesso à Informação; 

• Recebimento de Denúncias; 

• Recebimento de Reclamações; 

• Recebimento de Solicitações; 

• Recebimento de Sugestões; e 

• Recebimento de Elogios. 
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2. ACESSO A DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Acesso, via página de internet, a dados do Poder Executivo Estadual sobre despesas, receitas, 

contratos, convênios, licitações, organograma do governo, servidores públicos, patrimônio, orçamento, 

repasses. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Não há necessidade de apresentação de documentos pessoais para acessar o Portal da 

Transparência. 

 

ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 - http://www.transparencia.ap.gov.br/ 

Etapa 2 - Clicar em qualquer um dos ícones e pesquisar a informação desejada. 

 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

Não há custos para acessar o Portal da Transparência. 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

As informações do Portal são fornecidas automaticamente. 

 

CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 

O acesso às informações do Portal da Transparência ocorre acessando-se o site 

http://www.transparencia.ap.gov.br/ e https://cge.portal.ap.gov.br/ (no rodapé da página). 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o Portal da Transparência e obter imediatamente 

a informação que lá estiver. 

 

 

 

http://www.transparencia.ap.gov.br/


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

Av.: Padre Júlio Maria Lombaerd, 2562 Santa Rita – 68901-283 (Macapá-AP) Fone: 2101.1100/Fax (96) 2101-1102 

 

 
 

 
Página 6 de 47 

 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. Ou 

solicitar informações públicas constantes no Portal por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão (e-Sic). 

 

COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 

Atualização periódica do Portal da Transparência. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei Complementar nº. 101 de 4 de maio de 2000; 

Lei Complementar nº. 131 de 27 de maio de 2009; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;  

Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 2010 

Lei n.º 0400 de 22 de dezembro de 1997 – Código Tributário do Estado do Amapá 

Lei Estadual 2.149, de 14 de março de 2017 – Lei de Acesso à Informação 

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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3. RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO A ÓRGÃOS E ENTIDADES 

PÚBLICAS 

 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Possibilidade de realizar Pedidos de Acesso à Informação a órgãos e entidades públicas do Poder 

Executivo Estadual e de enviá-los à Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Para a realização de pedido de acesso à informação, é necessário número do cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF. 

 

ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a realização do Pedido de Acesso, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Preferencialmente, acessar o site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) 

(atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br Horário de atendimento do sistema e-SIC: Ininterrupto – 

24h. 

Ou 

Ligar para a Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado do Amapá, para ser orientado sobre como 

fazer o pedido de acesso à informação via internet (atendimento telefônico): (96) 2101-1107 Horário de 

atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Ou 

Ir à Ouvidoria para solicitar um pedido de acesso à informação (atendimento presencial): Endereço: 

Av. Padre  Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário de atendimento na 

Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30.  

Etapa 2 - Cadastramento no sistema 

Para o cadastro no sistema e-SIC, é necessário registrar apenas o nome, o CPF (documento válido), 

um e-mail e a criar uma senha. 

Etapa 3 - Realização de Pedido de Acesso à Informação, requisitos: 

I - nome do requerente; 

II - número de documento de identificação válido; 

III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; 

IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento das comunicações ou da informação 

requerida. 

http://www.esic.ap.gov.br/
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Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: 

 

I – genéricos: os pedidos genéricos são aqueles que não descrevem de forma delimitada (quantidade, 

período temporal, localização, sujeito, recorte temático, formato, etc.) o objeto do pedido de acesso à 

informação, o que impossibilita a identificação e a compreensão do objeto da solicitação. É um pedido que se 

caracteriza pelo seu aspecto generalizante, com ausência de dados importantes para a sua delimitação e seu 

atendimento; 

II – desproporcionais: pode ser entendido como a possibilidade de que uma única demanda, em 

decorrência da sua dimensão, inviabilize o trabalho de toda uma unidade do órgão ou da entidade pública por 

um período considerável; 

III – desarrazoados: é aquele que não encontra amparo nos objetivos da LAI e tampouco nos seus 

dispositivos legais, nem nas garantias fundamentais previstas na Constituição. É um pedido que se caracteriza 

pela desconformidade com os interesses públicos do Estado em prol da sociedade, como a segurança pública, 

a celeridade e a economicidade da Administração Pública; 

IV - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, 

ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou da entidade; 

V – informação inexistente: ainda que o procedimento da LAI tenha sido desenhado essencialmente 

para dar acesso a uma informação, nem sempre a informação desejada pelo cidadão existe. Tanto é assim 

que a lei autoriza a instituição pública a "comunicar que não possui a informação”. 

VI - quando a informação for classificada total ou parcialmente como sigilosa; 

VII - quando a solicitação for referente a informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, 

honra e imagem, bem como àquelas que puserem em risco as liberdades e garantias individuais; 

VIII - quando tratar das demais hipóteses legais de sigilo, segredo de justiça, segredo industrial 

decorrentes de exploração direta de atividade econômica do Estado ou por pessoa física ou entidade privada 

que tenha qualquer vínculo com o Poder Público; 

IX - quando a matéria, objeto da informação solicitada não for de atribuição estadual. 

 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

De acordo com o art. 17 da Lei Estadual nº 2.149/17, o serviço de  busca e o fornecimento da 

informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública 

consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo 

dos serviços e dos materiais utilizados, cabendo ao Comitê Gestor instituir os valores e a forma de cobrança. 

Estará isento de ressarcir os custos todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 

procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

A partir do cadastramento no sistema eletrônico e-SIC, e a realização de pedido de acesso à 

informação, o prazo legal para o fornecimento da resposta por parte dos órgãos e entidades públicas é de 20 

dias, podendo o mesmo ser prorrogado por 10, mediante justificativa expressa desses mesmos órgãos e 

entidades, a qual será comunicada ao solicitante da informação. 
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CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 

Preferencialmente o site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para 

realizar um pedido de acesso à informação (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br Horário de 

atendimento do sistema e-SIC: Ininterrupto – 24h 

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar a realização de pedido de acesso à informação (atendimento 

telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30 

Ou 

Ir à Ouvidoria para realizar, por intermédio deste órgão, o pedido de acesso à informação (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 

E-mail cadastrado no sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para receber a 

resposta: http://www.esic.ap.gov.br 

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar a realização de pedido de acesso à informação (atendimento 

telefônico): (96) 2101-1107 

Ou 

Ir à Ouvidoria para realizar, por intermédio deste órgão, o pedido de acesso à informação (atendimento 

presen- cial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. Ou 

solicitar mais informações por meio do e-Mail falaleconosco@transparencia.ap.gov.br constante no Portal de 

Acesso à Informação, noendereço eletrônico http://acessoainformacao.ap.gov.br/. 

COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Encaminhamento, pelo e-mail cadastrado no sistema e-SIC, da resposta ao pedido de 

acesso à informação conforme prazos legais. 

http://www.esic.ap.gov.br/
http://www.esic.ap.gov.br/
mailto:falaleconosco@transparencia.ap.gov.br
http://acessoainformacao.ap.gov.br/
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• Obtenção de orientação e explicação sob o direito de acesso à informação disponível na 

Controladoria-Geral do Estado, por meio da Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro do pedido de acesso à informação no sistema e-SIC. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da demanda por meio do 

sistema e-SIC. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar o pedido de 

acesso à informação e por receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as respectivas respostas. 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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4. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE 1ª INSTÂNCIA A PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do 

acesso, poderá o cidadão apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, ao 

ente/órgão que não forneceu a informação. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que verifique a omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, no 

caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Não há necessidade de apresentação de documentos, visto que houve um cadastramento prévio, 

sendo necessário, portanto, acessar o sistema e efetuar o log. 

 

ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a interposição do Recurso de 1ª Instância, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Acessar o site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) (atendimento 

eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Ouvidoria, para ser orientado sobre como realizar o Recurso de 1ª Instância via internet 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30  às 13h30 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria, para a realização Recurso de 1ª Instância (atendimento presencial): 

Endereço: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30 

Etapa 2 – Acessar o sistema e-Sic, inserido usuário (CPF) e senha. 

Para a realização do Recurso de 1ª Instância no sistema e-SIC, basta clicar em detalhar, localizado na 

coluna “Ações”, em seguida clicar no botão “Recorrer em 1ª Instância”, localizado no canto inferior direito da 

tela. Preencher o formulário e descrever as razões da interposição, e caso necessário, anexar os arquivos 

ertinentes. 

 

 

 

http://www.esic.ap.gov.br/
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Etapa 3 – Realização do Recurso de 1ª Instância, requisitos: 

• Ser referente à negativa do acesso à informação. 

• Ser interposto dentro do prazo legal. 

• Apresentar teor estritamente referente ao pedido de acesso à informação realizado 

anteriormente, e não um novo pedido de acesso à informação. 

Não serão conhecidos recurso de 1ª instância: 

• Fora do prazo legal. 

• Contiver novo pedido de acesso à informação. 

 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

De acordo com o art. 17 da Lei Estadual nº 2.149/17, o serviço de a busca e o fornecimento da 

informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública 

consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo 

dos serviços e dos materiais utilizados, cabendo ao Comitê Gestor instituir os valores e a forma de cobrança. 

Estará isento de ressarcir os custos todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 

procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

O usuário poderá interpor esse tipo recurso no prazo de 10 dias, a contar da ciência do recebimento 

da reposta. A partir dessa interposição, o prazo legal para o fornecimento da resposta por parte da autoridade 

máxima dos órgãos e entidades públicas demandados é de 5 dias, sem possibilidade de prorrogação. 

CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 

Site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para realizar um Recurso de 

1ª Instância (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: 

Ininterrupto – 24h  

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Recurso de 1ª Instância 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

 

 

http://www.esic.ap.gov.br/
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Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, o Recurso de 1ª Instância 

(atendimento presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - 

AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 

E-mail cadastrado no sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para receber a 

resposta (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br 

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar o andamento (atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de 

atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para receber a resposta (atendimento presencial): Endereço: Av. Padre Júlio 

Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De 

segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. Ou 

solicitar mais informações por meio do e-Mail falaleconosco@transparencia.ap.gov.br constante no Portal de 

Acesso à Informação, no endereço eletrônico http://acessoainformacao.ap.gov.br/. 

 

COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Encaminhamento, pelo e-mail cadastrado no sistema e-SIC, da resposta ao pedido de 

acesso à informação conforme prazos legais. 

• Obtenção de orientação e explicação sob o direito de acesso à informação disponível na 

Controladoria-Geral do Estado, por meio da Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro do pedido de acesso à informação no sistema e-SIC. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da demanda por meio do 

sistema e-SIC. 

http://www.esic.ap.gov.br/
mailto:falaleconosco@transparencia.ap.gov.br
http://acessoainformacao.ap.gov.br/
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Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar o pedido de 

acesso à informação e por receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as respectivas respostas. 

 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;  

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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5. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE 2ª INSTÂNCIA A PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Desprovido o recurso de 1ª instância o cidadão poderá apresentar novo recurso, no prazo de 10 dias 

contado da ciência da decisão à autoridade máxima do órgão, que deverá se manifestar em 5 dias contados 

do recebimento do recurso. 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que verifique a omissão de resposta ao recurso de 1º instância. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Não há necessidade de apresentação de documentos, visto que houve um cadastramento 

prévio, sendo necessário, portanto, acessar o sistema e efetuar o log. 

 

ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a interposição do Recurso de 2ª Instância, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Acessar o site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) (atendimento 

eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Ouvidoria, para ser orientado sobre como realizar o Recurso de 1ª Instância via internet 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30  às 13h30 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria, para a realização Recurso de 2ª Instância (atendimento presencial): 

Endereço: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30 

Etapa 2 – Acessar o sistema e-Sic, inserido usuário (CPF) e senha. 

Para a realização do Recurso de 2ª Instância no sistema e-SIC, basta clicar em detalhar, localizado na 

coluna “Ações”, em seguida clicar no botão “Recorrer em 2ª Instância”, localizado no canto inferior direito da 

tela. 

Etapa 3 – Realização do Recurso de 2ª Instância, requisitos: 

• O recurso de 2ª instância deverá: 

• Ser referente à negativa de resposta ao recurso de 1ª instância 

 

http://www.esic.ap.gov.br/
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• Ser interposto dentro do prazo legal; 

• Apresentar teor estritamente referente ao pedido de acesso à informação realizado 

anteriormente, e não um novo pedido de acesso à informação; 

Não serão conhecidos recurso de 2ª instância: 

• Fora do prazo legal 

• Contiver novo pedido de acesso à informação. 

 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

De acordo com o art. 17 da Lei Estadual nº 2.149/17, o serviço de a busca e o fornecimento da 

informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública 

consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo 

dos serviços e dos materiais utilizados, cabendo ao Comitê Gestor instituir os valores e a forma de cobrança. 

Estará isento de ressarcir os custos todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 

procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

O usuário poderá interpor esse tipo recurso no prazo de 10 dias, a contar da ciência do recebimento 

da reposta. A partir dessa interposição, o prazo legal para o fornecimento da resposta por parte da autoridade 

máxima dos órgãos e entidades públicas demandados é de 5 dias, sem possibilidade de prorrogação. 

CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 

Site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para realizar um Recurso de 

2ª Instância (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: 

Ininterrupto – 24h  

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Recurso de 2ª Instância 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, o Recurso de 2ª Instância 

(atendimento presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - 

AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

http://www.esic.ap.gov.br/
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 

E-mail cadastrado no sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para receber a 

resposta (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br 

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar o andamento (atendimento telefônico): (96) 2101-1107  

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para receber a resposta (atendimento presencial): Endereço: Av. Padre Júlio 

Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. Ou 

solicitar mais informações por meio do e-Mail falaleconosco@transparencia.ap.gov.br constante no Portal de 

Acesso à Informação, no endereço eletrônico http://acessoainformacao.ap.gov.br/. 

 

COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Encaminhamento, pelo e-mail cadastrado no sistema e-SIC, da resposta ao pedido de 

acesso à informação conforme prazos legais. 

• Obtenção de orientação e explicação sob o direito de acesso à informação disponível na 

Controladoria-Geral do Estado, por meio da Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro do pedido de acesso à informação no sistema e-SIC. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da demanda por meio do 

sistema e-SIC. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar o pedido de 

acesso à informação e por receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal. 

 

 

http://www.esic.ap.gov.br/
mailto:falaleconosco@transparencia.ap.gov.br
http://acessoainformacao.ap.gov.br/
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Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as respectivas respostas. 

 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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6. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE 3ª INSTÂNCIA A PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Não respondido o recurso de 2ª instância o cidadão poderá apresentar novo recurso, no prazo de 10 

dias contado da ciência à Controladoria-Geral do Estado. Apresentado o recurso, a Controladoria deverá julgá-

lo no prazo de até 5 (cinco) dias, comunicando a decisão ao interessado em até dez dias. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que verifique a omissão de resposta ao recurso de 3º instância. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Não há necessidade de apresentação de documentos, visto que houve um cadastramento prévio, 

sendo necessário, portanto, acessar o sistema e efetuar o log. 

 

ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a interposição do Recurso de 3ª Instância, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Acessar o site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) (atendimento 

eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Ouvidoria, para ser orientado sobre como realizar o Recurso de 3ª Instância via internet 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30  às 13h30 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria, para a realização Recurso de 3ª Instância (atendimento presencial): 

Endereço: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30 

 

Etapa 2 – Acessar o sistema e-Sic, inserindo usuário (CPF) e senha. 

Para a realização do Recurso de 3ª Instância no sistema e-SIC, basta clicar em detalhar, localizado na 

coluna “Ações”, em seguida clicar no botão “Recorrer à CGE”, localizado no canto inferior direito da tela. 

Etapa 3 – Realização do Recurso de 3ª Instância, requisitos: 

• O recurso de 3ª instância deverá: 

• Ser referente à negativa de resposta ao recurso de 2ª instância 

• Ser interposto dentro do prazo legal; 

http://www.esic.ap.gov.br/
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• Apresentar teor estritamente referente ao pedido de acesso à informação realizado 

anteriormente, e não um novo pedido de acesso à informação; 

Não serão conhecidos recurso de 3ª instância: 

• Fora do prazo legal 

• Contiver novo pedido de acesso à informação. 

 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

De acordo com o art. 17 da Lei Estadual nº 2.149/17, o serviço de a busca e o fornecimento da 

informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública 

consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo 

dos serviços e dos materiais utilizados, cabendo ao Comitê Gestor instituir os valores e a forma de cobrança. 

Estará isento de ressarcir os custos todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 

procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

O usuário poderá interpor esse tipo recurso no prazo de 10 dias, a contar da ciência do recebimento 

da reposta. A partir dessa interposição, o prazo legal para o fornecimento da resposta por parte da autoridade 

máxima dos órgãos e entidades públicas demandados é de 5 dias, sem possibilidade de prorrogação. 

 

CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 

Site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para realizar um Recurso de 

3ª Instância (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: 

Ininterrupto – 24h  

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Recurso de 3ª Instância 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, o Recurso de 3ª Instância 

(atendimento presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - 

AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

 

 

 

http://www.esic.ap.gov.br/
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 

E-mail cadastrado no sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para receber a 

resposta (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br 

 

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar o andamento (atendimento telefônico): (96) 2101-1107 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para receber a resposta (atendimento presencial): Endereço: Av. Padre Júlio 

Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. Ou 

solicitar mais informações por meio do e-Mail falaleconosco@transparencia.ap.gov.br constante no Portal de 

Acesso à Informação, no endereço eletrônico http://acessoainformacao.ap.gov.br/. 

COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Encaminhamento, pelo e-mail cadastrado no sistema e-SIC, da resposta ao pedido de 

acesso à informação conforme prazos legais. 

• Obtenção de orientação e explicação sob o direito de acesso à informação disponível na 

Controladoria-Geral do Estado, por meio da Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro do pedido de acesso à informação no sistema e-SIC. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da demanda por meio do 

sistema e-SIC. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar o pedido de 

acesso à informação e por receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal. 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso  

http://www.esic.ap.gov.br/
mailto:falaleconosco@transparencia.ap.gov.br
http://acessoainformacao.ap.gov.br/
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pessoas venham à Ouvidoria para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as respectivas respostas. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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7. RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÃO À OMISSÃO DE RESPOSTA A PEDIDOS DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação o cidadão poderá apresentar 

reclamação no prazo de 10 dias à Controladoria-Geral do Estado. Que deverá se manifestar no prazo de 5 

dias, contados do recebimento da reclamação. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que verifique a omissão de resposta ao seu pedido de acesso à informação. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Não há necessidade de apresentação de documentos, visto que houve um cadastramento prévio no 

e-sic, sendo necessário, portanto, acessar o sistema e efetuar o log. 

 

ETAPAS DE PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a interposição de reclamação, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Acessar o site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) (atendimento 

eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Ouvidoria, para ser orientado sobre como realizar reclamação via internet (atendimento 

telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria, para a realização de reclamação (atendimento presencial): Endereço: 

Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário de 

atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30 

Etapa 2 – Acessar o sistema e-Sic, inserido usuário (CPF) e senha. 

Para a realização de Reclamação no sistema e-SIC, basta clicar em detalhar, localizado na coluna 

“Ações”, em seguida clicar no botão “Reclamar”, localizado no canto inferior direito da tela. 

Etapa 3 - Ao clicar no botão “Reclamar”, você será direcionado à tela para registro de reclamação. Nela, você 

pode preencher o campo “Justificativa”, caso deseje enviar algum comentário. Esse campo, no entanto, não é 

obrigatório. Se você o deixar em branco e clicar em “Confirmar”, sua reclamação será válida. 

Etapa 4 – Realização de Reclamação à CGE, requisitos: 

• A Reclamação deverá: 

http://www.esic.ap.gov.br/
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• Ser referente à omissão de pedido de acesso à informação 

• Ser interposto dentro do prazo legal; 

• Apresentar teor estritamente referente ao pedido de acesso à informação realizado 

anteriormente, e não um novo pedido de acesso à informação; 

 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

De acordo com o art. 17 da Lei Estadual nº 2.149/17, o serviço de a busca e o fornecimento da 

informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública 

consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo 

dos serviços e dos materiais utilizados, cabendo ao Comitê Gestor instituir os valores e a forma de cobrança. 

Estará isento de ressarcir os custos todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 

procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

O prazo para apresentar reclamação começará 30 após a apresentação do pedido. 

 

CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO 

Site do sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para realizar uma Reclamação 

(atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br. Horário de atendimento do sistema e-SIC: Ininterrupto – 

24h  

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Reclamação (atendimento 

telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, a Reclamação (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO 

E-mail cadastrado no sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para receber a 

resposta (atendimento eletrônico): http://www.esic.ap.gov.br 

Ou 

Telefone da Ouvidoria para solicitar o andamento (atendimento telefônico): (96) 2101-1107. 

http://www.esic.ap.gov.br/
http://www.esic.ap.gov.br/
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Ou 

Comparecer à Ouvidoria para receber a resposta (atendimento presencial): Endereço: Av. Padre Júlio 

Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. Ou 

solicitar mais informações por meio do e-Mail falaleconosco@transparencia.ap.gov.br constante no Portal de 

Acesso à Informação, no endereço eletrônico http://acessoainformacao.ap.gov.br/. 

 

COMPROMISSO DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Encaminhamento, pelo e-mail cadastrado no sistema e-SIC, da resposta ao pedido de acesso 

à informação conforme prazos legais. 

• Obtenção de orientação e explicação sob o direito de acesso à informação disponível na 

Controladoria-Geral do Estado, por meio da Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro do pedido de acesso à informação no sistema e-SIC. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da demanda por meio do 

sistema e-SIC. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar o pedido de 

acesso à informação e por receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal. 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as respectivas respostas. 

 

 

 

mailto:falaleconosco@transparencia.ap.gov.br
http://acessoainformacao.ap.gov.br/
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LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

A autoridade máxima do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja diretamente 

subordinada como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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8. RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Manifestações que se referem à informação, à acusação de condutas e/ou ações supostamente ilegais 

que descumprem ou não observem as normas, o devido procedimento legal e que envolvem servidores, 

empregados, terceirizados, estagiários ou agentes externos. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que deseje realizar denúncias à Controladoria-Geral do Estado do Amapá 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A denúcia pode ser feita de forma sigilosa ou não. Conforme for o caso, será necessário RG, CPF, 

CNH ou PASSAPORTE 

ETAPAS DO PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a realização de denúncias, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Preferencialmente, acessar o sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-OUV) 

(atendimentoeletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao O 

sistema também pode ser acessodo por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  

https://cge.portal.ap.gov.br e clicar na aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Estadual, e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do 

sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar denúncias. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Denúncia 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, a Denúncia (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Etapa 2 - Cadastramento no sistema: 

Para a realização de denúncias no sistema informatizado de Ouvidorias (e-OUV), é possível registrar 

e consultar o andamento da sua manifestação sem fazer cadastro no sistema. No entanto, quando você tem 

um perfil e faz login, o histórico de todas as suas manifestações fica disponível para consulta. 

 

(atendimentoeletrônico):
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
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Etapa 3 – Identificação no sistema: 

Identificação é a informação do nome e do e-mail. Então, o usuário pode identificar-se e permitir acesso 

a seus dados pessoais. Por outro lado, o usuário pode identificar-se e solicitar acesso restrito às suas 

informações pessoais, ou seja, não permitir acesso a seus dados pessoais. E, ainda, pode fazer uma denúncia 

sem se identificar (anônima). Neste caso, a denúncia será analisada pelo órgão, mas o usuário não receberá 

um número de protocolo. Assim, não será possível verificar seu andamento, nem receber uma resposta. 

Etapa 4 - Realização de denúncias, requisitos: 

• A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua apuração (autoria e 

materialidade); 

• Exposição dos fatos conforme a verdade; 

• Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

• Não agir de modo temerário; 

• Prestar as informações que lhe forem solicitadas.  

Etapa 5 – Acompanhamento das denúncias 

• Acompanhar uma denúncia é verificar seu andamento. Toda denúncia recebe 

resposta conclusiva, na qual se externa qual foi seu encaminhamento. O acompanhamento só 

é possível para os usuários identificados. Os não identificados não podem acompanhar as 

denúncias. 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

Este serviço é gratuito 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

A partir do registro da denúncia no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo estadual 

(e-OUV), o prazo legal para o fornecimento da resposta, que é sempre conclusiva, com seu encaminhamento 

é de 20 dias, podendo o mesmo ser prorrogado por 10. Ou seja, o prazo máximo para o encaminhamento da 

resposta de uma denúncia é de 30 dias. 
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CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

Preferencialmente, acessar o sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-OUV) 

(atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao. O 

sistema também pode ser acesso por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  

https://cge.portal.ap.gov.br e clicar na aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Estadual, e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do 

sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar denúncias. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Denúncia 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, a Denúncia (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

E-mail cadastrado no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-OUV) para 

receber a resposta conclusiva quanto ao encaminhamento da denúncia, no caso de a mesma ser identificada: 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao 

Ou 

Ir à Ouvidoria para ter acesso ao encaminhamento da denúncia, para pessoas que foram anteriormente 

a este Órgão para realizar a manifestação: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, 

Macapá - AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. 

COMPROMISSOS DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

 

 

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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• Comunicação, pelo e-mail cadastrado no sistema e-OUV, quanto ao encaminhamento da 

denúncia, no caso de a mesma ser identificada. 

• Orientação e explicação sobre a possibilidade de se realizar denúncia na Controladoria-Geral 

do Estado, por meio da Coordenação de Ouvidoria. 

• Auxílio no registro da denúncia no sistema e-OUV. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da denúncia por meio do 

sistema e-OUV, no caso de a mesma ser identificada. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar a denúncia e 

receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal. 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria-Geral do Estado para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as 

respectivas respostas. 

 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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9. RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

 

Se você quer demonstrar a sua insatisfação com um serviço público, fazendo críticas, relatar 

ineficiência ou  algo do tipo. Você poderá realizar uma reclamação sobre o serviço prestado. Também se aplica 

aos casos de omissão. Por exemplo, você procurou um atendimento ou serviço, e não teve resposta. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que deseje realizar reclamações de ógãos e entidades publicas 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A reclamação pode ser feita de forma sigilosa ou não. Conforme for o caso, será necessário RG, CPF, 

CNH ou PASSAPORTE. 

ETAPAS DO PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a realização de reclamações, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao O sistema também 

pode ser acessado por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar 

na aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar reclamções. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Reclamação 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, uma Reclamação (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Etapa 2 - Cadastramento no sistema: 

Para a realização de reclamações no sistema informatizado de Ouvidorias (e-OUV), é possível registrar 

e consultar o andamento da sua manifestação sem fazer cadastro no sistema. No entanto, quando você tem 

um perfil e faz login, o histórico de todas as suas manifestações fica disponível para consulta. 

 

 

(atendimento%20eletrônico):
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
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Etapa 3 – Identificação no sistema: 

• Identificação é a informação do nome e do e-mail. Então, o usuário pode identificar-se e 

permitir acesso a seus dados pessoais.  

• Por outro lado, o usuário pode identificar-se e solicitar acesso restrito às suas informações 

pessoais, ou seja, não permitir acesso a seus dados pessoais.  

• E, ainda, pode fazer uma reclamação sem se identificar (anônima). Neste caso, a manifestação 

será analisada pelo órgão, mas o usuário não receberá um número de protocolo. Assim, não 

será possível verificar seu andamento, nem receber uma resposta. 

Etapa 4 - Realização de reclamção, requisitos: 

• A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua apuração (autoria e 

materialidade); 

• Exposição dos fatos conforme a verdade; 

• Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

• Não agir de modo temerário; 

• Prestar as informações que lhe forem solicitadas. 

Etapa 5 – Acompanhamento das reclamações 

• Acompanhar uma reclamação é verificar seu andamento. Toda reclamação recebe resposta 

conclusiva, na qual se externa qual foi seu encaminhamento. O acompanhamento só é 

possível para os usuários dentificados. Os não identificados não podem acompanhar as 

denúncias. 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

Este serviço é gratuito 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

A partir do registro da reclamação no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo estadual 

(e-OUV), o prazo legal para o fornecimento da resposta, que é sempre conclusiva, com seu encaminhamento 

é de 20 dias, podendo o mesmo ser prorrogado por 10. Ou seja, o prazo máximo para o encaminhamento da 

resposta de uma denúncia é de 30 dias. 
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CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao. O sistema também pode 

ser acesso por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar na aba 

Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, e 

clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h  

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar reclamações. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de Reclamação 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, a reclamação (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

E-mail cadastrado no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-OUV) para 

receber a resposta conclusiva quanto ao encaminhamento da manifestação, no caso de a mesma ser 

identificada: https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao 

Ou 

Ir à Ouvidoria para ter acesso ao encaminhamento da reclamação, para pessoas que foram 

anteriormente a este Órgão para realizar a manifestação: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 

- Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 

às 13h30. 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do 

Poder Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e 

solicitações sobre a prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e 

fiscalização do mesmo. 

COMPROMISSOS DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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• Comunicação, pelo e-mail cadastrado no sistema e-OUV, quanto ao encaminhamento da 

reclamação, no caso de a mesma ser identificada. 

• Orientação e explicação sobre a possibilidade de se realizar reclamação na Controladoria-

Geral do Estado, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro da reclamação no sistema e-OUV. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da denúncia por meio do 

sistema e-OUV, no caso de a mesma ser identificada. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar a reclamação e 

receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal. Atendimento preferencial para gestantes, 

lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa (acima de 60 anos); e portadores de necessidades 

especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso pessoas venham à Ouvidoria-Geral do Estado para 

realizar pedidos e acesso à informação ou receber as respectivas respostas 

 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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10. RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÕES 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Se você espera um atendimento ou a prestação de um serviço. Pode ser algo material, como receber 

um medicamento, ou a ação do órgão em uma situação específica. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que deseje realizar solicitações de ógãos e entidades publicas. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A solicitação pode ser feita de forma sigilosa ou não. Conforme for o caso, será necessário RG, CPF, 

CNH ou PASSAPORTE. 

ETAPAS DO PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a realização de uma solicitação, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/. O sistema também 

pode ser acessado por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar 

na aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h. 

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar solicitações. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de uma solicitação 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, a uma solicitação (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Etapa 2 - Cadastramento no sistema: 

Para a realização de solicitações no sistema informatizado de Ouvidorias (e-OUV), é possível registrar 

e consultar o andamento da sua manifestação sem fazer cadastro no sistema. No entanto, quando você tem 

um perfil e faz login, o histórico de todas as suas manifestações fica disponível para consulta. 

Etapa 3 – Identificação no sistema: 

• Identificação é a informação do nome e do e-mail. Então, o usuário pode identificar-se e 

permitir acesso a seus dados pessoais.  

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/
https://cge.portal.ap.gov.br/
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• Por outro lado, o usuário pode identificar-se e solicitar acesso restrito às suas informações 

pessoais, ou seja, não permitir acesso a seus dados pessoais.  

• E, ainda, pode fazer uma solicitação sem se identificar (anônima). Neste caso, a solicitação 

será analisada pelo órgão, mas o usuário não receberá um número de protocolo. Assim, não 

será possível verificar seu andamento, nem receber uma resposta. 

Etapa 4 - Realização de solicitação, requisitos: 

 

• A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua apuração (autoria e 

materialidade); 

• Exposição dos fatos conforme a verdade; 

• Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

• Não agir de modo temerário; 

• Prestar as informações que lhe forem solicitadas.  

Etapa 5 – Acompanhamento das solicições 

• Acompanhar uma solicitação é verificar seu andamento. Toda solicitação recebe resposta 

conclusiva, na qual se externa qual foi seu encaminhamento. O acompanhamento só é 

possível para os usuários dentificados. Os não identificados não podem acompanhar as 

denúncias. 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

Este serviço é gratuito 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

A partir do registro da solicitação no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo estadual 

(e-OUV), o prazo legal para o fornecimento da resposta, que é sempre conclusiva, com seu encaminhamento 

é de 20 dias, podendo o mesmo ser prorrogado por 10 dias. Ou seja, o prazo máximo para o encaminhamento 

da resposta de uma solicitação é de 30 dias. 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

Av.: Padre Júlio Maria Lombaerd, 2562 Santa Rita – 68901-283 (Macapá-AP) Fone: 2101.1100/Fax (96) 2101-1102 

 

 
 

 
Página 37 de 47 

 

 

CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/. O sistema também 

pode ser acesso por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar na 

aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 

e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h  

Ou 

 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar solicitações. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de solicitação 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, solicitações (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

E-mail cadastrado no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-OUV) para 

receber a resposta conclusiva quanto ao encaminhamento da solicitação, no caso de a mesma ser identificada: 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao 

Ou 

Ir à Ouvidoria para ter acesso ao encaminhamento da solicitação, para pessoas que foram 

anteriormente a este Órgão para realizar a manifestação: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 

- Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 

às 13h30. 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. 

 

 

 

 

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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COMPROMISSOS DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Comunicação, pelo e-mail cadastrado no sistema e-OUV, quanto ao encaminhamento da 

solicitação, no caso de a mesma ser identificada. 

• Orientação e explicação sobre a possibilidade de se realizar solicitação na Controladoria-

Geral do Estado, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro da solicitação no sistema e-OUV. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da solicitação por meio do 

sistema e-OUV, no caso de a mesma ser identificada. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar a solicitação e 

receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria-Geral do Estado para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as 

respectivas respostas 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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11. RECEBIMENTO DE SUGESTÕES 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Se você tiver uma ideia, ou proposta de melhoria dos serviços públicos. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que deseje realizar sugestões de ógãos e entidades publicas. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A sugestão pode ser feita de forma sigilosa ou não. Conforme for o caso, será necessário RG, CPF, 

CNH ou PASSAPORTE. 

ETAPAS DO PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a realização de uma sugestão, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/. O sistema também 

pode ser acessado por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar 

na aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h. 

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar uma sugestão. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de uma sugestão 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, a uma sugestão (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

Etapa 2 - Cadastramento no sistema: 

Para a realização de sugestão no sistema informatizado de Ouvidorias (e-OUV), é possível registrar e 

consultar o andamento da sua manifestação sem fazer cadastro no sistema. No entanto, quando você tem um 

perfil e faz login, o histórico de todas as suas manifestações fica disponível para consulta. 

Etapa 3 – Identificação no sistema: 

• Identificação é a informação do nome e do e-mail. Então, o usuário pode identificar-se e 

permitir acesso a seus dados pessoais.  

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
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• Por outro lado, o usuário pode identificar-se e solicitar acesso restrito às suas informações 

pessoais, ou seja, não permitir acesso a seus dados pessoais.  

• E, ainda, pode fazer uma sujestão sem se identificar (anônima). Neste caso, a solicitação 

será analisada pelo órgão, mas o usuário não receberá um número de protocolo. Assim, não 

será possível verificar seu andamento, nem receber uma resposta. 

Etapa 4 - Realização de sugestão, requisitos: 

 

• A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua apuração (autoria e 

materialidade); 

• Exposição dos fatos conforme a verdade; 

• Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

• Não agir de modo temerário; 

• Prestar as informações que lhe forem solicitadas.  

Etapa 5 – Acompanhamento das solicições 

• Acompanhar uma sujestão é verificar seu andamento. Toda sugestão recebe resposta 

conclusiva, na qual se externa qual foi seu encaminhamento. O acompanhamento só é 

possível para os usuários dentificados. Os não identificados não podem acompanhar as 

sugestões. 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

Este serviço é gratuito 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

A partir do registro da sugestão no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo estadual 

(e-OUV), o prazo legal para o fornecimento da resposta, que é sempre conclusiva, com seu encaminhamento 

é de 20 dias, podendo o mesmo ser prorrogado por 10 dias. Ou seja, o prazo máximo para o 

encaminhamento da resposta de uma sugestão é de 30 dias. 
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CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/. O sistema também 

pode ser acessado por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar 

na aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h. 

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar sugestões. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de sugestões 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, sugestões (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

E-mail cadastrado no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-OUV) para 

receber a resposta conclusiva quanto ao encaminhamento da sugestão, no caso de a mesma ser identificada: 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao. 

 

Ou 

Ir à Ouvidoria para ter acesso ao encaminhamento da sugestão, para pessoas que foram anteriormente 

a este Órgão para realizar a manifestação: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, 

Macapá - AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. 

 

COMPROMISSOS DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

 

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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• Comunicação, pelo e-mail cadastrado no sistema e-OUV, quanto ao encaminhamento da sugestão, no 

caso de a mesma ser identificada. 

• Orientação e explicação sobre a possibilidade de se realizar sugestão na Controladoria-Geral do 

Estado, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro da sugestão no sistema e-OUV. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da sugestão por meio do sistema e-

OUV, no caso de a mesma ser identificada. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar a denúncia e 

receber a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal. 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria-Geral do Estado para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as 

respectivas respostas 

 

LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 
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12. RECEBIMENTO DE ELOGIOS 

O QUE É ESTE SERVIÇO 

Se você foi bem atendimento e está satisfeito com o atendimento, e/ou com o serviço que foi prestado. 

 

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO 

Pessoa física ou jurídica que deseje realizar elogios de ógãos e entidades publicas. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

A elogios pode ser feita de forma sigilosa ou não. Conforme for o caso, será necessário RG, CPF, CNH 

ou PASSAPORTE. 

ETAPAS DO PROCESSAMENTO DESTE SERVIÇO 

Etapa 1 – Para a realização de um elogio, deve-se optar por um dos itens abaixo: 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/. O sistema também 

pode ser acessado por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar 

na aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h. 

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar um elogio. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de um elogio 

(atendimento telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 

07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, a um elogio (atendimento 

presencial): Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário 

de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Etapa 2 - Cadastramento no sistema: 

Para a realização de um elogio no sistema informatizado de Ouvidorias (e-OUV), é possível registrar 

e consultar o andamento da sua manifestação sem fazer cadastro no sistema. No entanto, quando você tem 

um perfil e faz login, o histórico de todas as suas manifestações fica disponível para consulta. 

 

Etapa 3 – Identificação no sistema: 

• Identificação é a informação do nome e do e-mail. Então, o usuário pode identificar-se e 

permitir acesso a seus dados pessoais.  

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
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• Por outro lado, o usuário pode identificar-se e solicitar acesso restrito às suas informações 

pessoais, ou seja, não permitir acesso a seus dados pessoais.  

Etapa 4 - Realização de elogio, requisitos: 

• A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis ao encaminhamento da 

manifestação ao elogiado ou ao setor responsável pela prestação do serviço. 

Etapa 5 – Acompanhamento das solicições 

• Acompanhar uma elogio é verificar seu andamento. Toda solicitação recebe resposta 

conclusiva, na qual se externa qual foi seu encaminhamento. O acompanhamento só é 

possível para os usuários dentificados. 

CUSTO DESTE SERVIÇO 

Este serviço é gratuito 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO 

A partir do registro do elogio no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo estadual (e-

OUV), o prazo legal para o fornecimento da resposta, que é sempre conclusiva, com seu encaminhamento é 

de 20 dias, podendo o mesmo ser prorrogado por 10. Ou seja, o prazo máximo para o encaminhamento da 

resposta de uma denúncia é de 30 dias. 

CANAIS DE ACESSO A ESTE SERVIÇO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

Preferencialmente, acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-

OUV) (atendimento eletrônico): https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/. O sistema também 

pode ser acesso por meio do portal da Controladoria-Geral do Estado  https://cge.portal.ap.gov.br e clicar na 

aba Acesso a Informação, ou por meio de qualquer site dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 

e clicar no banner rotativo do e-OUV. Horário de atendimento do sistema e-OUV: Ininterrupto – 24h. 

Ou 

Ligar para a Coordenação de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado, para ser orientado sobre 

como realizar elogios. Telefone da Ouvidoria para solicitar auxílio para a interposição de elogios (atendimento 

telefônico): (96) 2101-1107. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

Ou 

Comparecer à Ouvidoria para realizar, por intermédio desse órgão, elogios (atendimento presencial): 

Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, Macapá - AP,68901-283. Horário de 

atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

 

 

http://www.ouvidorias.ms.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://cge.portal.ap.gov.br/
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO (PARA TODAS AS ETAPAS) 

E-mail cadastrado no sistema informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (e-OUV) para 

receber a resposta conclusiva quanto ao encaminhamento do elogio, no caso de a mesma ser identificada: 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao. 

Ou 

Ir à Ouvidoria para ter acesso ao encaminhamento do elogio, para pessoas que foram anteriormente 

a este Órgão para realizar a manifestação: Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, n. 2562 - Santa Rita, 

Macapá - AP,68901-283. Horário de atendimento na Ouvidoria: De segunda a sexta, das 07h30 às 13h30. 

 

CANAIS PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE A 

PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO 

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar o sistema informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo Estadual (e-OUV) para enviar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações sobre a 

prestação deste serviço e sobre a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização do mesmo. 

COMPROMISSOS DE ATENDIMENTO 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Comunicação, pelo e-mail cadastrado no sistema e-OUV, quanto ao encaminhamento da 

elogio, no caso de a mesma ser identificada. 

• Orientação e explicação sobre a possibilidade de se realizar elogio na Controladoria-Geral do 

Estado, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado. 

• Auxílio no registro da denúncia no sistema e-OUV. 

• Fornecimento de número de protocolo para acompanhamento da elogio por meio do sistema 

e-OUV. 

Na eventualidade de o requerente não ter acesso à internet, poderá optar por realizar oelogio e receber 

a resposta ao mesmo por meio de comparecimento pessoal. 

Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo; pessoa idosa 

(acima de 60 anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 10.048/00 e Lei nº 10.741/03), caso 

pessoas venham à Ouvidoria-Geral do Estado para realizar pedidos e acesso à informação ou receber as 

respectivas respostas. 

 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/AP/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

Lei Estatual nº 2.149 de 14 de março de 2017; e  

Decreto 1.956 de 03 de maio de 2019 

Decreto nº 7.549 de 11 de dezembro de 2013. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

No caso de outras informações, serão acrescentadas neste documento. 

 

ELABORADO POR: 

Joel Nogueira Rodrigues – 61148402; 

José Roberto Bezerra Pacheco – 968022501; 

Kleber Picanço Leal – 95422502; 

Luciane Rodrigues Pantoja – 1242253; 

Filipe Áquila Lima da Silva – 09653147. 

 


