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Portaria nº 128, de 04 de setembro de 2.018.

Designa responsável pelo serviço de
informações ao cidadão e dá outras
providencias.

Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito do Município de Itaberá,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais de seu cargo, e

- considerando o disposto na Lei Municipal n° 2.620, de 08 de outubro
de 2.013, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo
5º da Constituição Federal, conforme as normas gerais emanadas da Lei Federal
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
R E S O L V E:
Artigo 1º- Designar a servidora Amarilda de Oliveira Lobo,
portadora do RG. 19.308.740, como responsável pelo Serviço de Informação ao
Cidadão-SIC da Prefeitura Municipal de Itaberá.
Artigo 2º- Cabe ao responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão:
IRealizar atendimento presencial e/ou eletrônico, no Paço Municipal,
prestando orientações ao público sobre direitos do requerente; o funcionamento
do SIC; a tramitação de documentos, bem como os serviços prestados pelas
respectivas unidades do órgão ou entidade;
II- Protocolar documentos e requerimentos de acesso a informação,
bem como encaminhar os pedidos de informação aos respectivos setores,
detentores de documentos, dados e informações;
III- Controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores
produtores ou detentores de documentos, dados e informações;
IV- Realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e
informações do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente
orientação sobre o local onde encontra-los.
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Artigo 3º- O responsável pelo serviço de informação ao cidadão fica
subordinado ao Assessor de Gabinete do Prefeito.
Artigo 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, em 04 de setembro de 2.018.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no
Paço Municipal, onde se encontra
afixada no local de costume, em
data de 04 do mês de setembro
do ano de 2018.
Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

