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Dados estatísticos dos órgãos vinculados ao SIC Palácio do Planalto
O Serviço de Informações ao Cidadão do Palácio do Planalto foi instituído para atender aos
órgãos da Presidência da República sediados no Palácio do Planalto, são eles:








Vice-Presidência da República (www.planalto.gov.br)
Casa Civil (www.casacivil.gov.br)
Secretaria-Geral (www.secretariageral.gov.br)
Gabinete de Segurança Institucional (www.gsi.gov.br)
Secretaria de Relações Institucionais (www.relacoesinstitucionais.gov.br)
Secretaria de Comunicação Social (www.secom.gov.br)
Gabinete Pessoal e Assessoria Especial

Dessa forma, para solicitar uma informação por meio do Sistema E-SIC
(www.acessoainformacao.gov.br/sistema), o cidadão pode escolher um dos órgãos da
Presidência da República para o qual deseja encaminhar sua solicitação de informação ou
encaminhar seu pedido por meio do PR - Palácio, órgão superior criado no sistema E-SIC para
gerenciar os pedidos dos órgãos sediados no Palácio do Planalto. Quando o cidadão escolhe o
PR-Palácio para tramitar sua solicitação, o Serviço de Informações ao Cidadão do Palácio do
Planalto (SIC Planalto) tem a função de direcionar o pedido para o órgão devido, conforme o
teor da solicitação, e, depois de receber a informação deste órgão, repassá-la para o cidadão.
Ocorre que, na implementação da Lei de Acesso à Informação, o SIC Planalto encaminhava
internamente os pedidos recebidos e gerenciava o trâmite até a resposta final ao cidadão, que
era feita por meio do próprio SIC Planalto, ou por meio do órgão escolhido pelo cidadão, sem
espelhar esses encaminhamentos no sistema E-SIC.
Entretanto, com o objetivo de aprimorar a tramitação das solicitações dos órgãos da
Presidência da República, optou-se pelo reencaminhamento de todos os pedidos de
informações, por meio do sistema E-SIC, para o órgão responsável pela informação solicitada
pelo cidadão, , permitindo assim, a contabilização destes pedidos aos respectivos órgãos.
Portanto, nesta data, os dados estatísticos retirados do sistema E-SIC pela Controladoria-Geral
da União não correspondem à real distribuição dos pedidos de informações entre os órgãos da
Presidência da República que fazem parte do SIC Planalto.
Sendo assim, segue planilha contendo a distribuição correta dos pedidos de informações
recebidos pelos órgãos do Palácio do Planalto.
SIC Planalto

Relatório Geral do Quantitativo de Pedidos SIC PR
Órgãos

2012

2013

TOTAL

SECOM

172

118

290

SG

150

129

279

GSI

173

110

283

CC

340

236

576

VPR

16

51

67

SRI

63

65

128

TOTAL

914

709

1623

OBS: dados coletados até 28/05/2013

