
 Ouvidoria: É um canal para quem deseja apresentar 
sugestões, elogios, reclamações, denúncias e 
solicitações em relação aos serviços públicos 
prestados pela Prefeitura.




Acesso pelo endereço: 
http://novo.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria_ge 
ral 

 
 Fale conosco: É uma ferramenta que permite ao 

cidadão obter orientações gerais no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Contagem/MG.




Acesso pelo endereço: 
http://novo.contagem.mg.gov.br/?te=faleconosco 

 
 
 

 

CONTATO 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  

Praça Tancredo Neves, 200 - Bairro Camilo Alves - CEP  
32.017-900  

Telefone: (31) 3352-5000 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
ASSESSORIA DE TRANSPARÊNCIA E  

COMBATE À CORRUPÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAIBA COMO TER ACESSO  
ÀS INFORMAÇÕES 

PÚBLICAS DA PREFEITURA  
DE CONTAGEM/MG 

http://novo.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria_geral
http://novo.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria_geral
http://novo.contagem.mg.gov.br/?te=faleconosco


O QUE É O E-SIC? 

 

O e-SIC é um sistema eletrônico do Serviço de Informações 
ao Cidadão, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União 
e por ela disponibilizado a todos os municípios brasileiros. 
Trata-se de um instrumento que funciona como porta de 
entrada para os pedidos de informações, destinado a 
assegurar o direito fundamental de acesso à informação 
prevista na Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 
2011. 
 

ENTENDA  A  LEI  12.527/2011  (LEI  DE  ACESSO  À  
INFORMAÇÃO-LAI). 

 

A Lei nº 12.527/2011 - conhecida como LAI - regulamenta o 
direito constitucional de disponibilização de informações 
públicas dos órgãos e entidades, solicitadas pelo cidadão, 
sem necessidade de apresentar o motivo pelo qual solicita a 
informação. 
 

QUEM PODE SOLICITAR AS INFORMAÇÕES VIA E-SIC? 

 

O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica 
encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal. 
 

O QUE SOLICITAR VIA E-SIC? 

 

Qualquer documento público, registro administrativo, ato 
de governo e informação pública produzida ou sob guarda 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 
de Contagem. 

 
Pessoalmente no setor de Protocolo Central da Prefeitura 
Municipal de Contagem, localizado na Praça Tancredo 
Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves - CEP 32.017-900 ou 
diretamente no órgão/entidade demandada. 
 

COMO ACESSAR O E-SIC? 
 

Para acessar o e-SIC, é preciso se cadastrar: 
 

1 - Acesse o site do e-SIC: http://esic.contagem.mg.gov.br 

 
2 - Depois, clique em “cadastre-se”, opção localizada na 
caixa azul “Acesse o sistema”, do lado direito da página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O QUE O PEDIDO DE INFORMAÇÃO DEVE CONTER? 

 

Identificação básica do solicitante e especificação da 
informação solicitada. Isto é: nome completo, qualificação, 
número da carteira de identidade (RG), endereço completo, 
e-mail e descrição clara e completa da informação ou 
documento desejado. 

 
1.209/2009 - Valores atualizados conforme art. 6º B da Lei 
nº 1.611/1983 - Código Tributário Municipal. 
 

QUAL O PRAZO PARA ATENDIMENTO AO  
SOLICITANTE? 

 
De acordo com a Lei Federal de Acesso a Informação n° 
12.527/2011, regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 
345/2014, as informações demandadas à Administração 
Pública, deverão ser respondidas no prazo de 20 dias 
corridos. Administração poderá requerer mais 10 dias de 
prazo, caso não consiga disponibilizar a informação no prazo 
inicial. 
 

QUEM RESPONDE AS DEMANDAS DE INFORMAÇÃO? 

 
As solicitações de informação são respondidas pelos órgãos 
da Administração Pública de Contagem/MG. A Controladoria 
Geral do Município através da Assessoria de Transparência e 
Combate à Corrupção é responsável pelo direcionamento 
das solicitações e o acompanhamento dos prazos de 
resposta a serem cumpridos pelos órgãos. 
 

O ACESSO À INFORMAÇÃO PODE SER NEGADO? 

 
A Administração pode negar acesso total ou parcial a uma 
informação solicitada. Nesse caso, a Administração deverá 
justificar por escrito a negativa. 
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO DA 
PREFEITURA DE CONTAGEM: 

 
Existem três formas de entrar em contato com a Prefeitura 
de Contagem para obtenção de informações.  

POR QUAL MEIO O PEDIDO DE INFORMAÇÃO PODE  
SER FEITO? 

 
Preferencialmente por meio eletrônico, acessando o e-SiC 
(Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) 
pelo link: http://esic.contagem.mg.gov.br 

O ACESSO À INFORMAÇÃO É GRATUITO? 

 
O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. 
Entretanto, podem ser cobrados os custos dos serviços e dos 
materiais utilizados na reprodução e envio de documentos, 
com base na Tabela de Preços Públicos referentes aos 
serviços não compulsórios. Decreto Municipal nº 

 
São canais diferentes que devem ser usados para três 
finalidades também distintas, entre as quais: 

 
 E-sic: Para quem deseja fazer um pedido de acesso 

à informação nos termos da Lei 12.527/2011, 
através do sistema eletrônico e-SIC, acessando o 
endereço: http://esic.contagem.mg.gov.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://esic.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=020990
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/legislacao/ctmc_2011.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/legislacao/ctmc_2011.pdf
http://esic.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=020990
http://esic.contagem.mg.gov.br/

