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Aguardando

Respondida

Finalizada

Cancelada

Variados- Assunto

J

|   Cancelada

i  Finalizada

|   Respondida

I  Aguardando

Sugestão

Reclamação

Outro

-Classificação   Informação
í.

Elogio

Denúncia

- Unidade

Oficio n 11/2018

Assunto: Ref. Pedido de Informação

São Caetano do Sul, 23 de Julho de 2018.

ILMO. SR.

Com os nossos cumprimentos, passamos a responder

o seu pedido de informações:

Atendendo à solicitação do Processo n5 13029/2018-1 a mesma ficou com as seguintes

classificações:

Cidade de | ÉaaBmmm
tOdOS nÓS I mu* d cidade



OUVIDORIA MUNICIPAL GERAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Av. Goiás, n^ 600, 55 andar - Bairro Centro - CEP 09521-300 - São Caetano do Sul/SP

R$0,20 (vinte centavos) por página

R$30,00 (trinta reais)

R$0,40 (quarenta centavos) por página

R$5,00 (cinco reais)

Valores dos Preços Públicos (RS)

A partir de 51S cópia

De 01 até 50

Gravação em mídia (CD-R; DVD-R)

A partir de 11^ cópias

De 01 até 10 cópias

Cópia em folha - papel A-4

Extração de cópia reprográfica

Descrição do Serviço

8.2.2.

8.2.1.

8.2

8.1.2.

8.1.1.

8.1

8

ITEM

Obs: As que se referem a canceladas, se deram por terem sido feitas no mesmo dia pelo

munícipe várias vezes, (erro do provedor da internet usada pelo munícipe).

Constam no "Ranking de atendimento por unidade finalizada", as manifestações que foram

atendidas/não atendidas, uma vez que o sistema assim foi programado para tal.

Da referida Lei Federal n^ 12.527/2011 mencionada pelo munícipe acredito que estamos

amparados a não atender o último pedido referente a indicação das manifestações atendidas
/e o não uma vez que tal informação dará acesso a informações pessoais dos munícipes, com

quebra de sigilo.

"Art. 6^ Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos
específicos aplicáveis, assegurar a:

II- proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III- proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade,
autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso".

Referidas informações estão encartadas nos autos do

processo administrativo n 13029/2018-1, podendo V.S. obter as cópias

que julgar necessárias.

Por oportuno, esclarecemos, que na conformidade do

Decreto n 11.249, de 08 de março de 2018, o preço público das

reproduções é o a da tabela abaixo transcrita: (ver fl. 4).

PREFEITURA DA CIDADE

Cidade de
todos nós



OUVIDORIA MUNICIPAL GERAL DE SÃO CAETANO DO SUL
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limo. Sr.

HAMILTON TENÓRIO DA SILVA

b^aíj
Ouvidor Geral do Município

Atenciosamente.

Para obtenção das reproduções faz-se necessário o

recolhimento antecipado dos custos correspondentes.

Cidade de  ÉotMimMtm
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