
DICIONÁ RIO DE DÁDOS 

Descrição dos campos não numéricos de preenchimento do Checklist da EBT. 

Campo  Descrição 

Início avaliacao Data em que se encerrou a avaliação dos 
Estados/Municípios às perguntas 
elaboradas pela CGU. 

Fim avaliação  
 

Data em que se fez a revisão da 
avaliação já feita pela CGU. 

UF Sigla do Estado em que foi realizada a 
avaliação. 

NOME UF Nome do Estado 

NOME MUNICÍPIO OU 
ESTADO 

Nome do Ente avaliado 

  

Código IBGE Cada município possui um número único 
correspondente determinado pelo IBGE. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DO SITE  

Endereço na internet do 
estado/município  avaliado. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO E-
SIC 

Endereço na internet do e-SIC-Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão 

O regulamento foi 
localizado na página 
eletrônica do governo 
estadual? 

Indica se o Estado/Município  
apresentou no site da internet  a 
Lei/Decreto que regulamentam o acesso 
à informação dentro daquele 
Estado/Município. 

O Estado regulamentou a 
LAI? 

Indica se o Estado/Município criou 
Lei/Decreto estabelecendo como serão 
os pedidos de acesso a informação 
dentro do Estado/Município que está 
sendo avaliado. Pode o regulamento 
não ter sido localizado na página do 
município, mas com o pedido de acesso, 
ou por outros meios de consultas, como 
buscadores da internet, ter sido 
localizada a regulamentação. 

Tipo legal da 
regulamentação (Lei, 
Decreto, Portaria, Etc...) 

Explica se foi criado Lei,  Decreto, 
Portaria ou qualquer outro normativo 
regulamentando no ente avaliado 
acesso à informação. 

Nº do Normativo Número do normativo de 
regulamentação. 

Data do Normativo Data do normativo de regulamentação. 

Regulamentou a criação do 
SIC? 

Aponta se na regulamentação foi 
expressamente criado um Serviço de 
Informação ao Cidadão (e-SIC)  

Existe a previsão das Informa se na regulamentação foi 



autoridades que podem 
classificar a informação 
quanto ao grau de sigilo? 

explicitado quais autoridades podem 
classificar  uma informação como 
sigilosa. 

Previsão de 
responsabilização do 
servidor em caso de 
condutas ilícitas; 

Explica se na regulamentação foi 
previsto algum tipo de responsabilização 
para os servidores que não agirem de 
acordo com a LAI.  

Regulamentou a existência 
de pelo menos uma 
instância recursal? 

Verifica se o regulamento possibilita a 
interposição de recursos no caso da  não 
obtenção de resposta ou de obtenção de 
uma resposta não satisfatória. 

SIC PRESENCIAL - Indicação 
do órgão 

Aponta se existe a indicação de um 
órgão para que seja realizado de forma 
presencial um pedido de acesso à 
informação. Verifica-se a indicação no 
site da prefeitura da existência de um 
SIC Físico.  

SIC PRESENCIAL - Indicação 
de endereço 

Verifica-se a existência do endereço do 
órgão onde funciona o SIC Físico. 

SIC PRESENCIAL - Indicação 
de telefone 

Aponta se foi informado no site um 
número de telefone do órgão onde 
funciona o SIC Físico. 

SIC PRESENCIAL - Indicação 
dos horários de 
funcionamento 

Indica-se se aparece no site  os horários 
de funcionamento do órgão em que 
funciona o SIC Físico. 

Há alternativa de enviar 
pedidos de forma 
eletrônica ao SIC? 

Indica se há no site municipal a 
possibilidade de enviar  pedidos de 
acesso à informação, para evitar que se 
tenha que ir ao Governo do 
Estado/Prefeitura para fazer 
diretamente um pedido de acesso à 
informação. 

Envio de qualquer 
documento para cadastro 
(PF e PJ) 

Verifica-se a existência de solicitação  de 
informações, procedimentos ou 
documentos que dificultem o acesso à 
informação. Nesse caso, está sendo 
verificado se existe a exigência de 
documentos digitalizados. 

Assinatura reconhecida Verifica-se a existência de solicitação  de 
informações, procedimentos ou 
documentos que dificultem o acesso à 
informação. Nesse caso, está sendo 
verificado se existe a exigência de 
assinatura reconhecida . 

Declaração de 
responsabilidade 

Verifica-se a existência de solicitação  de 
informações, procedimentos ou 
documentos que dificultem o acesso à 
informação. Nesse caso, está sendo 
verificado se existe declaração de 
responsabilidade. 

Maioridade Verifica-se a existência de solicitação  de 



informações, procedimentos ou 
documentos que dificultem o acesso à 
informação. Nesse caso, está sendo 
verificado se existe a maioridade . 

Outras exigências Verifica-se a existência de solicitação  de 
informações, procedimentos ou 
documentos que dificultem o acesso à 
informação. Nesse caso, está sendo 
verificado se existe a exigência  
qualquer quesito restritivo. 

Apresenta possibilidade de 
acompanhamento 
posterior da solicitação? 

Indica se no site da internet há como 
acompanhar o andamento dos pedidos 
de acesso à informação realizados. 

Resposta no prazo da 1ª 
pergunta: "Solicito, com 
base na Lei de Acesso à 
Informação, que me seja 
enviada uma relação com 
os hospitais mantidos pelo 
governo do estado que 
disponibilizam atualmente 
o tratamento de 
quimioterapia." 

Verifica  se a resposta ao quesito foi 
respondida no prazo legal. 

Resposta da 2ª pergunta: 
"Solicito, com base na Lei 
de Acesso à Informação, 
que me seja enviada uma 
relação com as escolas da 
rede estadual de ensino 
que possuem Educação 
para Jovens e Adultos (EJA) 
atualmente em 
funcionamento." 

Verifica  se a resposta ao quesito foi 
respondida no prazo legal. 

Resposta da 3ª pergunta: 
"Solicito, com base na Lei 
de Acesso à Informação, 
que me seja enviada uma 
relação com os programas 
de governo na área da 
assistência social que 
deverão ser executados no 
exercício de 2015." 

Verifica  se a resposta ao quesito foi 
respondida no prazo legal. 

Resposta da 4ª pergunta: 
"Venho, por meio desta 
solicitação, pedir que me 
seja enviado o normativo 
(Decreto e/ou Lei Estadual) 
que regulamentou a Lei de 
Acesso à Informação no 
estado. Caso não exista, 
solicito que seja informado 

Verifica  se a resposta ao quesito foi 
respondida no prazo legal. 



também." 

Resposta em conformidade 
da 1ª pergunta: " Hospitais 
com quimioterapia" 

Verifica  se a resposta ao quesito 
correspondeu ao que foi efetivamente 
solicitado. 

Resposta em conformidade 
da 2ª pergunta: "EJA" 

Verifica  se a resposta ao quesito 
correspondeu ao que foi efetivamente 
solicitado. 

Resposta em conformidade 
da 3ª pergunta: 
"Programas Assistência" 

Verifica  se a resposta ao quesito 
correspondeu ao que foi efetivamente 
solicitado. 

Resposta em conformidade 
da 4ª pergunta: "Norma de 
regulamentação da LAI." 

Verifica  se a resposta ao quesito 
correspondeu ao que foi efetivamente 
solicitado. 

  


