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DECRETO N.o 28 de 26 de novembro de 20'15.

"Cria o Servigo de lnformagao ao Cldadeo, oniine e Fisico, e da outras
providencias, em atendimento ao S2o do art.lo da Lei Federal n.o

12.52712011 e da outras providoncias."

Allan Kardec Bezelta da Silva, prefeito Constilucional do Municipio
de Verlentes Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuig6es legais, em especial com os
poderes conferidos pelo inciso lV do Artigo 60 da LO[.4 (Lei Organica [,4unicipal)i

DECRETA:

Art. 10. Em cumprjmento ao disposto no inciso I do Artigo 90 da Lei

[.lunicipal n o 791/2013, fica criado o Servtqo de lnformaqao ao Cidadeo, fisico, que funcionara
na Sede do lvunlcipio situada d Rua Dr. Emidio Cavalcanli, n o 97, Centro Vertenles-pE CEp
55.770-000, fone: (81 ) 3734.1 156;

Art. 2". Em cumpimento ao disposto no S4o do Artigo 100 da Lei
Municipal n.0 791/2013, fca criado o Serviqo de lnformaceo ao Cidadao, online, doravanle
denominado e-SlC, que funcionara no Site e porlal do l,iunicipio, que possui dominio
www.verlentes.oe oov br;

An. 30. Cabere ao(A) mesmo(a) Servido(a) responsevel pela
PreslaQeo de ServiQos informativos yia porlal, onlne, a responsabilidade de alender aos
cidadaos, nos horarios de expediente regular da prefeilura, de segunda a sextajeira, preslando

lodas as informagdes sobre protocolo, tramilagao de documentos e requerimenlos quanto

acesso A informa9ao;

Art. 4.o. Atravds de Portana sere designado o servidor que exercere as
alribuicoes descritas no art. 30 desle Decreto:

Arl 50 Esle Decreto enlra m vigor na data de sua publicaqao.

Art 6.0 - Revoga-se as d gdes em conkaflo
A(. 7.0 - Publiqueise, e Cumpra-se
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