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Ofício nº 004/2017                                             Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2017.  
        
        
A Sua Excelência o Senhor,  
SÉRGIO SAMPAIO 
Chefe da Casa Civi l do Distri to Federal  
Brasília - DF 
 
Assunto: cumprimento da Lei 4.990/2012. 
 
                   

Senhor Chefe,                
 

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para tratar a 
respeito da Lei nº 5.802, de 10 de janeiro de 2017, que acrescentou o 
inciso XVII ao art.  8º da Lei nº 4.990/2012, que regula o acesso a 
informações no Distrito Federal  e dá outras providências.  

A sobredita lei foi objeto de sanção e promulgação por parte 
de Vossa Excelência, conforme atesta a edição do Diá rio Oficial do 
Distr ito Federal nº 8, seção 1, página nº 5, de 11 de janeiro de 2017.  

O inciso acrescido ao texto original do § 1º do art.  8º da 
nossa “Lei de Acesso a Informação” objetiva ampliar a transparência 
acerca das informações relat ivas as vacâncias de cargos públicos em 
todos os órgãos da administração direta e indireta do Distr ito Federal, 
independentemente de requerimento 1. 

Tal medida se alinha integralmente aos objetivos de 
transparência e acessibi l idade das informações defendidas por esta 
gestão, e permite ao público interessado nas informações o imediato 
conhecimento desses dados.  

Com efeito, requer-se a mais ampla divulgação do conteúdo 
da Lei nº 5802/2017 a todos os órgãos da administração direta e indireta 
do Distr ito Federal, com vistas a dar plena efetividade e ef icácia a lei 
em comento. 

Sem mais para o momento, agradeço a sua costumeira 
atenção e aproveito o ensejo para manifestar votos de elevada estima e 
consideração.   

 
Cordialmente, 

 
 
 

                                            
1 “Art. 1º O art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XVII: 
(...) 
XVII - relação dos cargos em comissão e de provimento efetivo ocupados e vagos em cada órgão ou 
entidade.” 


