CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMUNICADO IMPORTANTE:

O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALTINÓPOLIS, COMUNICA que o Serviço de Informação do Cidadão - SIC, da
Câmara Municipal de Altinópolis é regulamentado pela Lei Municipal nº 1.864, de
22/05/2013; que o acesso à informação pública, por parte do cidadão, pode
ocorrer das seguintes formas e pelos seguintes canais:
- Portal da Transparência: disponibilizado no site oficial do Legislativo
(www.camaradealtinopolis.sp.gov.br)

constitui

em

uma

ferramenta

de

participação da sociedade sobre as ações da Câmara, através da divulgação de
dados como: Planejamento Orçamentário e Financeiro, Receitas e Despesas,
Prestações de Contas, Gestão Fiscal e demais relatórios e dados atualizados
diariamente.
- Lei de Acesso à Informação: disponibilizado no site oficial do Legislativo
(www.camaradealtinopolis.sp.gov.br),

tem

como

objetivo

disponibilizar

as

informações necessárias com relação as suas atividades, ações e serviços
públicos. Neste canal, foi disponibilizado um Formulário de Acesso às
Informações, onde o cidadão pode solicitar sua informação, on line.
- Rede Social: disponibilizado um canal na rede social Facebook, através de
uma fan Page, denominada “Serviço de Informação do Cidadão – SIC - Câmara
Municipal de Altinópolis”, onde são divulgadas as ações do Poder Legislativo.

- Protocolo: espaço físico, devidamente identificado com servidor treinado e
preparado

para

atender

as

solicitações

realizadas

diretamente

nas

dependências do prédio do Legislativo, inclusive com orientações sobre como o
cidadão pode realizar seu pedido de informações, valendo-se do canal que lhe
melhor convier.
- Leis Digitalizadas e disponibilizadas no site: foram digitalizadas e indexadas
as Leis Municipais, gravado o acervo em mídia digital e disponibilizadas para
consulta na internet através do endereço:
http://consulta.siscam.com.br/camaraaltinopolis/index/81/8

Declara que a publicidade do Serviço de Informação do Cidadão - SIC, da
Câmara Municipal de Altinópolis é realizada mediante:
- publicações periódicas, dos atos oficiais, em jornais de circulação local;
- publicações afixadas no Mural de Publicações no saguão da sede do
Legislativo;
- no site oficial www.camaradealtinopolis.sp.gov.br;
- através de Comunicados, emitidos pelo Departamento Administrativo da
Câmara, os quais são lidos em Sessões Ordinárias;
- e-mails periodicamente enviados aos contados cadastrados, onde são
divulgadas as ações do Poder Legislativo, incluindo datas de audiências e
sessões, resultados e pautas de sessões, entre outras publicações de interesse
público.
Altinópolis/SP, 21 de setembro de 2015.
ROBERTO CÉSAR ALVES LEITE
Diretor Geral Administrativo

