
limo. Senhor
Hamilton Tenório da Silva
Rua Vigário Albernaz, 637 - Vila Gumercindo
São Paulo - SP

Servimo-nos do presente para encaminhar a anexa respostaaos

Recursos  interpostos   através   do  Portal  e-SIC  (Protocolosns.

9918910089120190502162609 e 99189100899120190502121718), nodia

02/05/2019.

Ilustríssimo Senhor,

São Caetano do Sul, 14 de maio de 2019.

Ofíck>2^r2019-SEGOV
(Proc. n. 6027/2019 - pede-se usar esta referência)
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I - RELATÓRIO

Trata o presente de pedido de acesso à informação protocolizado via e-
SIC, em 05/04/2019, pelo Sr. Hamilton Tenório da Silva, através do qual foi
solicitada "cópia do estudo completo sobre a necessidade de construção
de nova escola de educação infantil na ãrea central da cidade, relativa ao
processo administrativo n. 19.729/2018, esperando encontrar neste estudo

o número de vagas para educação infantil disponíveis atualmente na
cidade, o déficit de vagas atual, a projeção de necessidade de novas vagas
para os próximos anos". Solicitou, ainda, "detalhes da distribuição das
vagas pelas escolas existentes atualmente."

Referido pedido foi respondido pelo Sr. Secretário Municipal de
Educação, conforme Ofício E.FIN n. 114/2019 (fls. 09/10), encaminhado ao
requerente no dia 25/04/2019, conforme fls. 11/12, devidamente recebido pelo
destinatário (fls. 13).

No dia 26/04/2019, o interessado, ora recorrente, entrou com nova

solicitação de serviço através do e-SIC, consoante fls. 17/18, alegando que:

-o estudo completo sobre a necessidade de construção de nova escola de

educação infantil  na área central da cidade, relativa ao Processo
Administrativo 19.729/2018 não acompanhou o Oficio;

-como o documento cita "a projeção da demanda da Educação Infantil
pertencentes às escolas públicas, setor alunado - SEEDUC", solicita cópia
do documento.

-solicitou, também, a informação sobre o déficit de vagas atual em cada

nível;

No dia 29/04/2019, o interessado, ora recorrente, foi orientado, através

de e-mail (fls. 19/20), no sentido de que no caso de não se conformar com a
resposta recebida, deveria, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal n.

10.525/2012, alterado pelo Decreto Municipal n. 11.395/2019 interpor recurso
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Por outro lado, o art. 3o do Decreto Municipal n. 10.525/2012 é claro

ao informar onde encontra-se instalado o "Serviço de Informação ao Cidadão -

SIC:

Art. 3" Fica criado o "Serviço de Acesso à Informação ao Cidadão

- SIC", instalado no "Atende Fácil", localizado na Rua Major Cario

Del Prete, n. 651, Centro, São Caetano do Sul.
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no SIC - Serviço de Acesso à Informação ao Cidadão localizado na Rua Major
Cario Del Prete, 651 (Atende Fácil).

Às fls. 21, o recorrente menciona que não era necessário recurso, vez

que os dados estavam presentes na solicitação original.

Novamente, o recorrente foi orientado que deveria apresentar recurso

pessoalmente junto ao SIC do Atende Fácil (fls. 21/23).

Entretanto, em 03/05/19, o ora recorrente apresentou duas novas

solicitações de serviços eletrônicas junto ao e-SIC, alegando tratar-se de

recurso, solicitando a revisão da resposta dada pela SEEDUC.

II-ANÁLISE

Passada à análise da admissibilidade dos recursos, nos termos da
delegação de competência prevista no Decreto n. 11.141/2017, constata-se que

o recorrente não observou o procedimento previsto no art. 12 do Decreto

Municipal n. 10.525/2012, alterado pelo art. 6o do Decreto Municipal, que dispõe:

"art. 12 No caso de negativa de acesso à informação ou de não

fornecimento das razões da negativa, poderá o interessado

interpor recurso contra a decisão, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da ciência da decisão.

Parágrafo único. O recurso será protocolizado no Serviço de

Acesso à Informação ao Cidadão - SIC, que o encaminhará

imediatamente à Comissão Permanente de Avaliação e
Monitoramento de Acesso à Informação, para distribuição à
autoridade imediatamente superior à que exarou a decisão
impugnada, devendo esta se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, encaminhando resposta ao recorrente informando sobre

o cabimento de recurso à "Comissão Municipal de Julgamento de
Recursos e de Reavaliação das Informações", criada nos termos

do art. 25 deste Decreto, no caso de inconformismo." (grifos

nossos)
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III - DECISÃO

Em face das razões supra expostos, no exercício das atribuições a
mim conferidas pelo Decreto Municipal n. 11.141/17, não conheço do recurso
interposto por Hamilton Tenório da Silva, posto que inobservada a forma prevista
legalmente.

Fica o recorrente ciente dejque^em face da presente decisão, cabe
recurso à "Comissão Municipal de^fulgamefitci de Recursos e de Reavaliação
das Informações", nos termos do^írt. 13 do Deòeto Municipal n. 10.525/2012,

alterado pelo art. 7 do Decreto Municial n. 11.3^5/2019.
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Não se pode confundir o "Serviço de Acesso à Informação ao
Cidadão - SIC" com o formulário eletrônico para requerimento de acesso à

informação (e-SIC) previsto no art. 10, inc. I do Decreto n. 10.525/2012.

Nem se alegue que o recorrente desconhecia o procedimento previsto
na legislação municipal, visto que conforme informações constantes do processo
em epígrafe, o ora recorrente foi orientado inúmeras vezes sobre a necessidade

de protocolização dos recursos no Serviço de Atendimento ao Cidadão - SIC,
mas recusou-se a cumprir o previsto na legislação municipal.

Não se pode dar tratamento diferenciado ao ora recorrente, sob pena
de violação ao princípio da isonomia previsto no art. 5o da Constituição Federal,
devendo a legislação municipal ser aplicada a todos igualmente.

Deste modo, não tendo o recorrente observado o procedimento legal

previsto no Decreto Municipal n. 10.525/2012, não há como ser o recurso
conhecido, restando prejudicada a análise do mérito.


