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INTRODUÇÃO
A Lei Federal 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, estabelece que o
acesso a informações públicas é direito fundamental de todo cidadão.
A partir do dia 16 de maio de 2012, qualquer pessoa pode solicitar informações
aos órgãos, entidades e empresas do governo. Para isso, pode contar com o
e-SIC, um sistema que funciona na Internet e centraliza todos os pedidos de
informação que forem dirigidos ao Poder Executivo Federal, suas respectivas
vinculadas e empresas estatais.
O e-SIC permitirá que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de
acesso à informação para a Prefeitura Municipal de Além Paraíba. Por meio do
sistema, além de fazer o pedido, será possível acompanhar o prazo pelo número
de protocolo gerado, receber a resposta da solicitação por e-mail e consultar as
respostas recebidas.
O e-SIC permite aos cidadãos:
- Registrar pedidos de informação;
- Acompanhar pedidos de informação: trâmites e prazos;
- Consultar respostas recebidas;
O acesso sistema será feito via web pelo site institucional da Prefeitura Municipal
de Al[em Paraíba no link Acesso à Informação.
Este manual tem como objetivo orientar o manuseio do e-SIC e é destinado aos
cidadãos que usarão o sistema para fazer pedidos de acesso à informação e
acompanhá-los.
A Prefeitura Municipal de Além Paraíba deseja uma excelente leitura e se coloca à
disposição para novos esclarecimentos caso necessário, sobre a utilização do
e-SIC pelo telefone (32) 3462-6733 ou pelo link Contato disponível no site
institucional.
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O e-SIC
Para acessar o e-SIC é preciso se cadastrar. É fácil veja:
Primeiramente basta acessar o seguinte endereço na internet:
http://alemparaiba.mg.gov.br/esic
Em seguida, escolha a opção CADASTRE-SE, localizada na caixa “Acesso ao
Sistema” do lado direito.
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PRIMEIRO ACESSO

Etapas do Cadastro:
•

Escolha o tipo de pessoa a ser cadastrada.

•

Preencha os campos corretamente com seus dados.

•

Preencha sua senha e a confirme.

•

Salvar.

•

Logo após você recebera um email com link de confirmação de cadastro.
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Acesso ao e-SIC
Agora que você está cadastrado, pode usar o e-SIC sempre que precisar.
Bastar acessar a página do sistema e usar o seu CPF ou CNPJ e Senha para
Entrar.
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Recuperação de Senha
Se você esquecer sua senha é possível recuperá-la clicando em Esqueci a senha.

•

Informe seu CPF em caso de pessoa física, CNPJ pessoa Jurídica.

•

Uma nova senha será enviada para o seu e-mail cadastrado.
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FAZENDO NOVA SOLICITAÇÃO
Após fazer o login, você será direcionado para o seu painel onde poderá fazer
suas solicitações, acompanhá-las e também alterar seus dados pessoais
cadastrados.
- Fazer Solicitação: Descreva sua solicitação, Selecione uma forma de retorno de
sua solicitação podendo ser via Email, Correio ou Fax, se sua solicitação contém
algum anexo por exemplo uma foto também pode ser anexada junto a solicitação.
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Visualizando Solicitações e seus Detalhes
- Na aba Solicitações Realizadas é possível ver todas suas solicitações feitas no
sistema, também é possível aplicar filtro Situação onde serão exibidas de forma a
combinar com o filtro solicitado.

- Selecione a solicitação desejada para visualizar seus detalhes.
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- Detalhes da solicitação;
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Alterando Dados Pessoais Cadastrados
- Na Aba Alterar cadastro e possível atualizar suas formas de contato e etc...

Obs: O campo referente a CPF ou CNPJ é impossível editar.

