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A Controladoria-Geral do Estado (CGE), considerando o estado de emergência 

pública decretado em razão do novo coronavírus (covid-19), divulgará mensalmente 

o balanço dos Pedidos de Acesso à Informação no âmbito do Poder Executivo 

Estadual, destacando os relacionados à Covid-19. A iniciativa tem por objetivo dar 

transparência sobre os números de pedidos de acesso à informação. 

Os dados serão divulgados a partir do Decreto n. 42.061, de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do 

Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus. A partir de 

julho de 2020, foi disponibilizado no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão (e-Sic) a opção  para o solicitante indicar se os Pedidos são relacionados à 

COVID-19. 

 

Pedidos 

 

De 01/01/2021 a 31/01/2021, foram registrados 39 pedidos de acesso à 

informação, 19 pedidos foram respondidos, 20 encontram-se em análise e o órgão mais 

demandado foi a Secretaria de Estado de Saúde (SES). 

De 01/02/2021 a 28/02/2021, foram registrados 23 pedidos de acesso à 

informação, 18 pedidos foram respondidos, 05 encontram-se  em análise e os órgãos 

mais demandados foram a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de 

Administração Penitenciária (SEAP). 

De 01/03/2021 a 31/03/2021, foram registrados 19 pedidos de acesso à 

informação, 15 pedidos foram respondidos, 02 encontram-se  em análise e o órgão mais 

demandado foi a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). 

De 01/04/2021 a 30/04/2021, foram registrados 12 pedidos de acesso à 

informação,10 pedidos foram respondidos, 02 encontram-se em análise e o órgão mais 

demandado foi a Secretaria de Estado de Saúde (SES). 

De 01/05/2021 a 31/05/2021, foram registrados 08 pedidos de acesso à 

informação, 7 pedidos foram respondidos, 01 encontra-se em análise e os órgãos mais 

demandados foram a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas 

(ADAF), Policia Civil do Estado do Amazonas (PC), Secretaria de Estado de Educação 

e Desporto (SEDUC), Superintendência de Habitação (SUHAB), Secretatia de Estado 

de Administração e Gestão (SEAD), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria 

de Administração Penitenciária (SEAP), Secretaria de Estado de Saúde (SES). 
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De 01/06/2021 a 30/06/2021, foram registrados 15 pedidos de acesso à 

informação, 13 pedidos foram respondidos, 02 encontram-se em análise e o órgão mais 

demandado foi a Secretaria de Estado de Saúde (SES). 

De 01/07/2021 a 31/07/2021, foram registrados 16 pedidos de acesso à 

informação, 12 pedios foram respondidos, 03 encontram-se em análise e o órgão mais 

demandado dessa categoria foram a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria 

de Administração Penitenciária (SEAP). 

De 01/08/2021 a 31/08/2021, foram registrados 05 pedidos de acesso à 

informação,05 pedidos foram respondidos e o órgão mais demandado foi a Secretaria 

de Administração Penitenciária (SEAP).  

De 01/09/2021 a 30/09/2021, foram registrados 07 pedidos de acesso à 

informação, 06 pedidos foram respondidos, 01 encontra-se em análise e os órgãos mais 

demandados foram a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e 

Ambiental (AADESAM), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), 

Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Administração Penitenciária 

(SEAP), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (DETRAN), Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) e Controladoria Geral do 

Estado do Amazonas (CGE). 

De 01/10/2021 a 31/10/2021, foram registrados 06 pedidos de acesso à 

informação, 06 pedidos foram respondidos e o órgão mais demandando foi o 

Processamento de Dados do Amazonas (PRODAM). 

De 01/11/2021 a 30/11/2021, foram registrados 07 pedidos de acesso à 

informação, 05 foram respondidos, 01 encontra-se em análise, 01 pedido negado e o 

órgão mais demandado foi a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). 

De 01/12/2021 a 31/12/2021, foram registrados 02 pedidos de acesso à 

informação, 02 encontram-se em análise e o órgão mais demandado foi a Secretaria de 

Administração Penitenciária (SEAP) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas (FAPEAM) 

 

Manaus, 26 de Janeiro de 2022. 
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