
Administração Regional 
de Planal�na

Secretaria de Estado
das Cidades

COMO SOLICITAR UM
SERVIÇO 
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)



CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

.   O cidadão deve comparecer ao Setor de Protocolo da Administração

Regional, munido de documentos pessoais (RG e CPF), onde irá

preencher um Requerimento e protocolar a solicitação.

Obs.: Para solicitação referente a imóvel, somente o proprietário ou

procurador com a devida procuração poderá fazer a solicitação.

O direito de acesso à informação pública está previsto no ar�go 5º,

da Cons�tuição Federal de 1988. Todo cidadão pode solicitar  

qualquer informação, com exceção daquelas consideradas sigilosas.

Tipos de Informações

. Gastos

. Documentos

. Inspeções e auditorias

. Processos e ações

. Procedimentos licitatórios

. Diárias e passagens

Como solicitar:

. Presencialmente, na Ouvidoria da Administração Regional,

  de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h ou

. pela internet pelo site www.e-sic.df.gov.br.

Canal de comunicação: 
. Telefone geral: 3488.9216 (Protocolo)

COMO SOLICITAR UM SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC)

Normas e Regulamentações
. Cons�tuição Federal, Art. 5º 
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons�tuicao/
cons�tuicao.htm
. Lei 4.990, de 12 de dezembro de 2012
h�p://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/l
egislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=499
0&txtAno=2012&txtTipo=5&txtParte=.
. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm

Requisitos:

A solicitação deverá conter:

. Nome do requerente

. Apresentação de documento de iden�ficação válido (RG, CPF, CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira  
  de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) ou Cer�ficado de Reservista)

. Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida

. Endereço �sico ou eletrônico do requerente.

Prazos:
. 20 dias, prorrogável por mais 10 dias 
(devidamente jus�ficada).
Se a resposta for negada ou não for sa�sfatória,
o solicitante pode apresentar recurso na Controladoria-
Geral do DF, que terá o prazo de 30 dias para responder. 

Autoridade
hierarquicamente
superior àquela que
negou a informação.. Prazo: 10 dias, a par�rda ciência da resposta.. Manifestação: 5 dias.

Autoridade
hierarquicamente
superior àquela que
negou a informação.. Prazo: 10 dias, a par�rda ciência da resposta.. Manifestação: 5 dias.

Autoridade
máxima do órgão.
. Prazo: 10 dias, a par�r
da ciência da resposta
. Manifestação: 5 dias.

Autoridade
máxima do órgão.
. Prazo: 10 dias, a par�r
da ciência da resposta
. Manifestação: 5 dias.

Controladoria-Geral

do Distrito Federal.

. Prazo: 10 dias, a par�r

da ciência da resposta

. Manifestação: 5 dias.

Controladoria-Geral

do Distrito Federal.

. Prazo: 10 dias, a par�r

da ciência da resposta

. Manifestação: 5 dias.
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