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PALAVRA DO 
PRESIDENTE
PALAVRA DO 
PRESIDENTE
PALAVRA DO 

Oferecer à sociedade um serviço público eficiente, de 
qualidade e transparente tem sido uma meta perse-
guida constantemente pela Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso e, por esse esforço, temos colhido bons 
resultados. 

Nesse sentido, o uso de novas tecnologias tem sido 
um grande aliado. Estamos cada vez mais próximos do 
cidadão por meio de nossas mídias eletrônicas, o que 
tem permitido uma participação real do cidadão cada 
vez mais efetiva. E estamos agora dando um passo im-
portante nessa caminhada pela transparência.

Agora a Assembleia Legislativa lança o SIC – Serviço de 
Informação ao Cidadão. Um sítio onde o cidadão terá, 

em uma única plataforma, acesso a diversas informações sobre o Par-
lamento matogrossense, como suas atividades de plenário e das co-
missões permanentes, sua estrutura organizacional, seu planejamento 
estratégico, suas competências, ações, programas, repasses e despesas.

Muitas dessas informações já estavam disponíveis em nosso sítio e, 
agora, o sítio SIC vem otimizar esses dados, reunindo-as em um úni-
co lugar, facilitando assim as práticas legislativas com os princípios da 
transparência, legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Todos 
ganham com isso, o Parlamento, o Estado, a sociedade e o cidadão.
 

Deputado José Riva 
Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
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A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que as ativi-
dades do Estado são públicas e determina a publicidade dos seus atos.
Esta medida vem sendo cumprida pela Assembleia Legislativa com as 
publicações no Diário Oficial do Estado, juntamente com a política de 
transparência adotada pela Mesa Diretora.

Então a Assembleia Legislativa já 
disponibiliza informações?
Sim, além da legislação do Estado - leis e leis complementares - ela 
ainda disponibiliza registros de leis históricas, a Constituição do Estado 
de Mato Grosso e o Regimento Interno da Assembleia.
Também, desde 2005, já disponibiliza os balancetes das contas e o 
organograma da Casa, dentre outras informações.

Agora, com a edição da Lei n0. 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
a divulgação das informações pelos órgãos públicos irá muito além, 
uma vez que existe a determinação de se promover o agrupamento 
delas em um sítio da internet e fornecer outras que forem solicitadas 
em um prazo certo.

INTRODUÇÃO
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O QUE PODE SER O QUE PODE SER 
CONSULTADO
O QUE PODE SER 
CONSULTADO
O QUE PODE SER 

Então eu posso ver toda e 
qualquer informação?

A cultura que se pretende implantar é a da publicidade contra a do si-
gilo. Como dito, as informações produzidas pelos poderes públicos são, 
em sua essência, públicas.

No entanto, existem situações em que a própria lei determina o sigilo, 
como é o caso das informações pessoais, e aquelas que digam respeito 
a questões de saúde ou segurança pública, dentre outros, cujo con-
teúdo, se revelado, poderá colocar em risco a estabilidade política ou 
financeira do Estado, comprometer atividades de inteligência, investi-
gação ou fiscalização, relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações. Se por um lado o Estado tem o dever de informar, nestes ca-
sos, ele tem o dever de guardar sigilo.

A informação sigilosa pode ser classificada em 3 categorias, com os 
seguintes prazos:

Ultrassecreta - até 25 (vinte e cinco) anos
Secreta - até 15 (quinze) anos
 Reservada - até 05 (cinco) anos

O que fazer se eu desejar saber sobre uma informação sigilosa?
O cidadão poderá, a qualquer tempo, solicitar ao SIC a reavaliação do 

sigilo da informação que, se atendido, poderá resultar na sua abertura à 
população. (ver página 11)

Mas, onde eu posso encontrar as 
informações sobre a Assembleia 
Legislativa?

Além das notícias da Assembleia Legislativa, que podem ser lidas no 
sítio www.al.mt.gov.br, foram criados outros canais de comunicação: 

Sítio do Cidadão - www.sic.al.mt.gov.br, com informações sobre a 
atividade parlamentar dos Deputados, legislação do Estado de Mato 
Grosso, repasses financeiros, registros de despesas, processos licitatóri-
os, estrutura organizacional, horário de atendimento, entre outros;

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, que consiste no atendi-
mento presencial ao cidadão, em espaço disponibilizado para o conta-
to direto com a Assembleia Legislativa, visando prestar as informações 
que não estejam disponíveis no sítio do SIC;

O serviço de busca e fornecimento de informações são gratuitos. 
Apenas na hipótese de reprodução de documentos ou fornecimento de mídias poderá 

ser cobrado valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais uti-
lizados.

ONDE ACESSAR
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O cidadão pode, por si mesmo, ter acesso às informações no sítio do 
Cidadão - www.sic.al.mt.gov.br - onde estarão disponíveis as informa-
ções mais procuradas, as de interesse geral e de grande relevância. As 
demais poderão ser solicitadas pela internet ou no SIC da ALMT, me-
diante preenchimento de formulário específico.

Qualquer pessoa pode solicitar informações?

Estão habilitadas as pessoas físicas, em pleno exercício de sua capaci-
dade civil, e as pessoas jurídicas, por meio de seus representantes, devi-
damente identificados.

E demora muito a resposta?

Não, o acesso deve ser imediato. Se não for possível, a lei determina 
que as informações devem ser prestadas em até 20 (vinte) dias, poden-
do ser prorrogado o prazo por mais 10 (dez), devidamente justificado e 
avisando o cidadão acerca da prorrogação e dos motivos.

• à Comissão Permanente de Reavaliação de Informações: caso 
os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabe-
lecidos em lei não estiverem sendo observados.

E o que posso fazer quando uma informação for sigilosa?

Além do recurso à Comissão Permanente de Reavaliação de Informa-
ções, no caso de ter sido descumprido algum procedimentos, o cidadão 
pode solicitar a desclassificação da informação. A desclassificação con-
siste na abertura da informação, retirando o seu sigilo, ou na redução do 
prazo de sigilo.

O pedido deve ser protocolado ao SIC, que o remeterá à autoridade 
que classificou a informação, que terá 30 (trinta) dias para a resposta.

E se o acesso à informação for negado ou o prazo descumprido?

No caso de indeferimento do pedido, ou descumprimento de prazo, o 
interessado pode interpor, no prazo de 10 (dez) dias, recurso ao SIC, que 
o dirigirá:

• à Secretaria Geral: caso seja negado pedido de acesso à informa-
ção não classificada como sigilosa; se estiverem sendo descumpri-
dos prazos ou outros procedimentos

PROCEDIMENTOS

Cidadão 20 dias prorrogáveis
por mais 10 dias

SIC

Unidades 
Gestoras
da 
Assembleia 
Legislativa

Cidadão

Cidadão

30 dias

10 dias
Resposta 
negativa

30 dias

SIC

SIC

Autoridade 
classificadora

Autoridade 
classificadora

Se o pedido de desclassificação for negado, poderá o cidadão, em 
até 10 (dez) dias de sua ciência, protocolar recurso ao SIC, solicitando 
revisão da decisão. O pedido será encaminhado à autoridade compe-
tente que terá o prazo de 30 dias para a análise e resposta.

Observação:  para o decurso dos prazos serão contados apenas os dias úteis, 

excluindo o dia do protocolo e incluindo o dia do vencimento.
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