
§ 1° - Subordinam-se ao regime deste Decreto, no que couber, as pessoas fisicas ou juridicus

que detiverem informacoes em virtude de vinculo de qualquer natureza com a adrninistracao

publica municipal, ficando obrigadas a disponibilizarem 0 acesso ':i inforrnacao referenic a

Artigo 10 - Este decreto define procedimentos a serem observados pelos orgaos e eniidadcs cia

Administracao Publica Municipal direta e indireta, e pelas entidades privadas sem fins

lucrativos que recebam recursos publicos municipais para a realizacao de atividades de

interesse publico, it vista das normas gerais estabelecidas na Lei federal n'' 12.527, de 18 de

novembro de 2011.

CAPiTULO I

DISPOSI<;::OES GERAIS

DECRETA:

- Considerando que cabe ao Municipio definir, em legislacao propria, regras

especificas para 0 cumprimento das deterrninacoes previstas na Lei federal n° 12.527, de 18

de novembro de 2011, que regula 0 aces so a inforrnacoes,

XXXIII;

§ 2° do artigo 216 da Constituicao Federal e com 0 artigo 1° da Lei federal n° 8.1S9, de 8 de

janeiro de 1991, que dispoe sobre a politica nacional de arquivos publicos e privados;

- Considerando que a Constituicao Federal assegura a todos 0 direito de receber

informacoes dos orgaos publicos na forma especificada em seu artigo 5°, incisos X, XIV e

LUCIANO CEZAR SCALON, Prefeito Municipal de Nipoa, Estado de Suo

Paulo, no uso de suas atribuicoes legais, e

- Considerando que e dever do Poder Publico prom over a gestae dos

documentos publicos para assegurar 0 acesso as informacoes neles contidas, de acordo com 0

Regulamenta a Lei Federal n? 12.527, de 18 de

novembro de 2011 (Lei de acesso a Informacau) 110

ambito do Poder Executivo do Municipio de NipoMSP.
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atividade publica a ter aces so a documentos, dados e informacoes sigilosas;

Artigo 3° - Para os efeitos deste decreto, consicleram-se as seguintes definicces:

I - arquivos publicos: conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por

orgaos publicos, autarquias, fundacoes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, empresas

publicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregaclas cia gestae de

servicos publicos e organizacoes sociais, no exercicio de suas funcoes e atividades;

II - autenticidade: qualidacle da inforrnacao que tenha sido produzida, expeclida, recebida ou

moclificacla por determinado individuo, equipamento ou sistema;

III - classificacao de sigilo: atribuicao, pela autoridade cornpetente, cle grau de sigilo a

documentos, dados e inforrnacoes;

IV - credencial cle seguranca: autorizacao por escrito conceclicla por autoridade cornpetenrc,

que habilita 0 agente publico municipal no efetivo exercicio de cargo, funcao, ernprego (Ill

Artigo zo - Nos termos da Lei Federal n° 12.527/2011, cabe aos orgaos e (1S cntidadcs da

Administracao Publica Municipal:

I - assegurar 0 direito fundamental de acesso it informacao;

II - agir em conformidade com os principios basicos da Administracao Publica;

III - observar a publicidade como preceito geral e 0 sigilo como excecao;

IV - divulgar documentos, dados e informacoes de interesse coletivo ou geral, sob sua

cust6dia, independentemente de solicitacoes;

V- utilizar meios de cornunicacao viabilizados pela tecnologia da inforrnacao;

VI - fomentar 0 desenvolvimento da cultura de transparencia;

VII - fornentar 0 controle social da Administracao Publica;

VIII - garantir 0 direito de acesso a inforrnacao mediante procedimentos objetivos e ageis, de

forma transparente, clara e em linguagem de facil cornpreensao;

IX - gerir de forma transparente a inforrriacao, propiciando amplo acesso a ela e sua

divulgacao;

X - proteger a inforrnacao, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade;

XI - proteger os documentos, dados e infonnacoes sigilosas e pessoais, por meio de criterios

tecnicos e objetivos, 0 menos restritivo possive!.

•

parcela dos recursos publicos recebidos em razao desse vinculo e a sua destinacao, scm

prejuizo das prestacoes de contas a que estejam legalmente obrigadas.
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inclusive 0 magnetico ou optico, produzidos, recebidos ou acumulados por orgaos e entidadcs

da Adrninistracao Publica Municipal, no exercicio de suas funcoes e atividades;

XIV - gestae de documentos: conjunto de procedimentos e operacoes tecnicas referentes it sua

prcducao, classificacao, avaliacao, tramitacao, usa, arquivamento e reproducao, que assegura

a racionalizacao e a eficiencia dos arquivos;

XV - inforrnacao: dados, processados ou nao, que podem ser utilizados para producao e

transmissao de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

XVI - informacao atualizada: informacao que reune os dados mais recentes sobre 0 tema, de

acordo com sua natureza, com os prazos previstos em nonnas especificas ou conforme a

periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam;

XVII - informacao pessoal: aquela relacionada a pessoa natural identificada ou identificavel;

XVIII - inforrnacao sigilosa: aquela submetida temporariamente a restricao de acesso publico

em razao de sua imprescindibilidade para a seguranca da sociedade e do Estado;

XIX - integridade: qualidade da informacao nao modificada, inclusive quanta a on gem ,

transite e destino;

VII - dado publico: sequencia de simbolos ou valores, representado em algurn meio,

produzido ou sob a guard a governamental, em decorrencia de um processo natura I ou

artificial, que nao tenha seu acesso restrito por legislacao especifica;

Vl ll - dados processados: dados submetidos a qualquer operacao ou tratamento por me io de

processamento eletronico ou por meio automatizado com 0 emprego de tecnologia da

informacao;

IX - desclassificacao: supressao da classificacao de sigilo por ato da autoridade competentc ou

decurso de prazo, tornando irrestrito 0 acesso a documentos, dados e inforrnacoes sigilosas;

X - disponibilidade: qualidade da informacao que pode ser conhecida e utilizada por

individuos, equipamentos ou sistemas autorizados;

XI - documento: unidade de registro de informacoes, qualquer que seja 0 suporte ou formaLo;

XII - documento preparatorio: documento formal utilizado como fundamento da tornada de

decisao ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas tecnicas;

XIII - documentos de arquivo: todos os registros de inforrnacao, em qualquer suporte,

VI - cust6dia: responsabi lidade pela guarda de documentos, dados e inforrnacoes;

V - criptografia: processo de escrita a base de rnetodos logicos e controlados par chavcs,

cifras ou c6digos, de forma que somente os usuarios autorizados possam restabelecer sua

forma original;
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Artigo 4° - 0 acesso a informacao compreende, entre outros, os direitos de obter:
/

I -orientacao sobre os procedimentos para 0 acesso, bem como sobre 0 local onde poder.i ser /

encontrada ou obtida a informacao almejada; /

digitais);

c) contexto tecnologico (formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependencias de hardware

e software, tipos de midias, algoritmos de compressao) e localizacao fisica do docurnento;

XXII - primariedade: qualidade da informacao coletada na fonte, com 0 maximo de

detalhamento possivel, sem rnodificacoes;

XXIII - reclassificacao: alteracao, pela autoridade competente, da classificacao de sigil de

documentos, dados e informacoes;

XXIV - rol de documentos, dados e informacoes sigilosas e pessoais: relacao anual, a ser

publicada pelas autoridades maxirnas de orgaos e entidades, de docurnentos, dados e

informacoes classificadas, no periodo, como sigilosas ou pessoais, com identificacao para

referencia futura;

XXV - service ou atendimento presencial: aquele prestado na presenca fisica do cidadao,

principal beneficiario ou interessado no service;

XXVI - servico ou atendimento eletronico: aquele prestado remotamentc ou El distancia,

utilizando meios eletronicos de comunicacao;

XXVII - tabela de documentos, dados e informacoes sigilosas e pessoais: relacao exaustiva de

documentos, dados e informacoes com quaisguer restricoes de acesso, com a indicacao

grau de sigilo e publicada pel as autoridades maxirnas dos orgaos e entidades;

XXVIII - tratamento da inforrnacao: conjunto de acoes referentes a producao, recepcao,

classificacao, utilizacao, acesso, reproducao, transporte, transmissao, distribuicao,

arquivamento, armazenamento, eliminacao, avaliacao, destinacao ou controle da informacao.

a) identificacao e contexte documental (identificador unico, instituicao produtora, nornes,

assunto, datas, local, c6digo de classificacao, tipologia documental, ternporalidade,

destinacao, versao, documentos relacionados, idioma e indexacao);

b) seguranya (grau de sigilo, informacces sobre criptografia, assinatura digital e outras marcus

gerenciar, cornpreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e

referem-se a:

xx - marcacao: aposicao de marca assinalando 0 grau de sigilo de documentos, dados ou

inforrnacoes, ou sua condicao de acesso irrestrito, ap6s sua desclassificacao;

XXI - metadados: sao informacoes estruturadas e codificadas que descrevem e permitern

AdmlOISlli;u;ao
20113 - 2016

RUAPEDRORAMPIM, 500· CENTRO· FaNE/FAX: (17) 3277·9000 • CEP15240·000
E-mail: nipoa@nipoa.sp.gov.br / Site: www.nipoa.sp.gov.br

CNPJ(M.F.) 49.107.725/0001-72
Estado de SaoPaulo

RenOV3ndoNipoa,
N

PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOA



Artigo 50 - 0 acesso a informacoes publicas sera assegurado mediante:

1- criacao de service de informacoes ao cidadao, nos orgaos e entidades do poder publico, em

local com condicoes apropriadas para:

a) atender e orientar 0 publico quanta ao acesso a informacoes;

b) informar sobre a tramitacao de documentos nas suas respectivas unidades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informacoes;

II - divulgacao espontanea de informacoes publicas nos sitios e portais eletronicos de e

entidades;

III - realizacao de audiencias ou consultas publicas, incentivo a participacao popular ou a .

outras formas de divulgacao. /

§ 10 - 0 acesso a informacao previsto no caput deste artigo nao compreende as inforrnacoes

relativas a investigacoes, auditorias ou processos assemelhados em andamento, bem como,

informacoes referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientificos ou tec11016gic08

cujo sigilo seja imprescindivel a seguranca de pessoas fisicas, da sociedade e do Municipio.

§ 2° - 0 direito de acesso aos documentos, aos dados ou as inforrnacoes nell'S contidas

utilizados como fundamento da tomada de decisao e do ato administrativo sera assegurado,

respeitadas eventuais restricoes de acesso previstas neste decreto.

II - dado ou inforrnacao contida ern registros ou documentos produzidos ou acumulados por

seus orgaos ou entidades, recolhidos ou nao ao arquivo municipal, aos arqui YOS corrcntes Oll

aos arquivos das entidades da Administracao Publica Indireta;

III - mrormacao produzida ou custodiada por pes soa ffsica ou entidade privada decorrente cJe

qualquer vinculo com seus orgaos ou entidades, mesmo que esse vinculo ja tenha cessado;

IV - dado ou inforrnacao primaria, integra, autentica e atualizada;

V - documento, dado ou informacao sobre atividades exercidas pelos orgaos e entidades,

inclusive as relativas a sua politica, organizacao e services;

VI- documento, dado ou inforrnacao pertinente a administracao do patrirnonio publico, a
utilizacao de recursos publicos, a licitacao e aos contratos administrativos;

VII - documento, dado ou informacao relativa:

a) a implementacao, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ayoes dos

orgaos e entidades publicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspecoes, auditorias, prestacoes e tomadas de contas realizadas pelos

orgaos de controle interno e externo, incluindo prestacoes de contas relativas a exercicios

anteriores.
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inclusive os respectivos editais e resultados, contratos e ajustes celebrados;

Artigo 7° - No ambito da administracao publica direta, sao responsaveis pela guarda das

inforrnacoes minimas previstas e independenternente de requerimentos:

I - cada uma das secretarias, coordenadorias, departamentos e setores municipais, ern rel

ao registro de suas competencias e estrutura organizacional, orgaos colegiados, legislacao

aplicavel, principais cargos e seus ocupantes, enderecos e telefones das respectivas unidades e

dos horarios de atendimento ao publico, relat6rios, estudos e pesquisas;

II - ao Setor de Financas, em conjunto com 0 orgao gestor do contrato ou do convenio,

registros de repasses ou de transferencias de recursos financeiros, registros das recei tas e

despesas;

III - ao Setor de Licitacoes, pelas informacoes concernentes a procedimentos licitatorios,

VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

I - estrutura organizacional, cornpetencias, orgaos colegiados, legislacao aplicavel, principais

cargos e seus ocupantes, enderecos e telefones das respectivas unidades e dos horarios de

atendimento ao publico;

II - dados gerais para 0 acompanhamento de programas, acoes, projetos e obras de orgaos e

entidades;

III - registros de quaisquer repasses ou transferencias de recursos financeiros;

IV - registros de receitas e despesas;

IV - informacoes concernentes a procedimentos licitat6rios, especificamente os rcspectivos

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - relat6rios, estudos e pesquisas;

VI - resultados de inspecoes, auditorias, prestacoes e tomadas de contas realizadas pelos

orgaos de controle, incluindo prestacoes de contas relativas a exercicios anteriores;

Artigo 6° - As entidades da administracao publica indireta deverao manter, na rnedida do

possivel, portal na internet que disponibilize, independenternente de requerimenlos,

informacoes de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, devendo

constar, no minimo:

CAPITULO II

TRANSP AREN CIA ATIV A
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cientificando 0 interessado da remessa de seu pedido de informacao.

II - indicar as razoes de fato ou de direito ela recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que nao possui a informacao, indicar, se for do seu conhecimento, 0 orgao ou

a entidade que a detern, ou, ainda, remeter 0 requerimento a esse orgao ou entidade,

Artigo 10 - 0 orgao ou entidade publica devera autorizar ou conceder 0 acesso imediato ,1

informacao disponivel,

§ 10 - Nao sendo possivel conceder 0 acesso imediato, na forma disposta no caput, 0 orgao ou

entidade que receber 0 pedido devera, em prazo nao superior a 30 (trinta) elias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reproducao Oll obter a

certidao;

Artigo 9° - Qualquer interessado podera apresentar pedido de acesso a inforrnacoes aos

orgaos e entidades referidos no art. 10 desta Lei, por qualquer meio legitime, devendo 0

pedido conter a identificacao do requerente e a especificacao da informacao requerida.

§ 1° - Para 0 acesso a informacoes de interesse publico, a identificacao do requerenie nao

pode conter exigencies que inviabilizem a solicitacao.

§ 2° - Os orgaos e entidades do poder publico devem viabilizar alternati va de

encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sitios oficiais na internet.

§ 3° - Sao vedadas quaisquer exigencias relativas aos motivos determinantes da solicitacao de

inforrnacoes de interesse publico.

CAPiTULO III

TRANSP ARENCIA PASSIV A

Artigo 8° - Os secretaries municipais, coordenadores e chefes, bern como os diretores

presidentes das entidades da administracao publica indireta designarao pelo mcnos urn

servidor responsavel para, no ambito de suas respectivas unidades de trabalho, conduzir e

fomentar a implementacao de acoes de acesso a informacoes de seus orgaos,

IV - cada urn dos demais setores administrativos, pela guarda e divulgacao dos dados gerais

para 0 acompanhamento de seus programas, acoes, projetos e obras; das respostas a perguntas

mais frequentcs da sociedade.
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administracao publica indireta.

§ 1° - Os prazos somente comecarn a correr no pnmeiro dia util apos 0 recebimeruo cia

solicitacao ou da interposicao de recurso.

§ 2° - Considera-se prorrogado 0 prazo ate 0 primeiro dia uti I se 0 vencimento cair em feriado,

final de semana ou em dia em que nao houver expediente na Prefeitura e nas entidadcs cia

Artigo 13 - Os prazos de que trata este Decreto computar-se-ao excluindo-se 0 dia do comcco

e incluindo-se 0 do vencimento.

Artigo 12 - Nos casos em que a solicitacao referir-se a documentos ja elirninados e de acordo

com a legislacao aplicavel, resta ao responsavel justificar a ausencia da informacao. scm

incorrer nas responsabilizacoes previstas na Lei Federal n° 12.527/2011.

o caso, com indicacao da autoridade classificadora que 0 apreciara,

Panigrafo unico - E direito de 0 solicitante obter 0 inteiro teor de decisao de negaiiva de

acesso, por certidao ou copia.

Artigo 11 - Negado 0 pedido de acesso it inforrnacao, sera enviada ao interessado, no prazo

de resposta, comunicacao com:

I-as razces da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - a possibilidade e prazo de apresentacao do recurso cabivel, com indicacao cia autoridade

que 0 apreciara;

III - a indicacao do prazo de limitacao do acesso, quando se tratar de sigilo temporario;

IV - a possibilidade de apresentacao de pedido de desclassificacao da inforrnacao, quando for

por escrito, 0 lugar e a forma pela qual se pcdera consul tar, obter ou reproduzir a referida

informacao, procedimento esse que desonerara 0 orgao ou entidade publica da obrigacao de

seu fornecimento direto.

Ieglslacao aplicavel, 0 orgao ou entidade podera oferecer meios para que 0 proprio requerente

possa pesquisar a inforrnacao de que necessitar.

§ 4° - A informacao armazenada em formato digital sera fornecida nesse formate.

§ 5° - Caso a inforrnacao solicitada esteja disponivel ao publico em formato impresso,

eletronico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serao informados ao requerente,

§ 2° - 0 prazo referido no § 1° podera ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, mediante

justificativa expressa, da qual sera cientificado 0 requerente.

§ 3° - Sem prejufzo da seguranca e da protecao das informacoes e do cumprirnento cia
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indicar testemunhas que comprovem sua alegacao.

Artigo 16 - Informado do extravio da inforrnacao solicitada, podera 0 interessado requerer ~t

autoridade competente a imediata abertura de sindicancia para apurar 0 desaparecimento

respectiva documentacao,

Panigrafo unico - Verificada a hipotese prevista no caput deste artigo, 0 responsavel pela

guarda da inforrnacao extraviada devera, no prazo de 15 (quinze) elias, justifiear 0 Iuto e

Artigo 15 - 0 service de busca e de fornecimento da inforrnacao e gratuito, salvo nas

hipoteses de prestacao da inforrnacao por meio de copia reprcgrafica ou de midias,

compreendendo CD's e DVD's, que deverao ser custeadas pelo solicitante.

Paragrafo unico - As c6pias reprograficas serao cobradas conforme precos afixados

previamente pela Prefeitura de Nipoa, condizentes com 0 mercado local, com base nas

quantidades de folhas necessarias para a prestacao da inforrnacao solicitada,

VI - zelar pelo conteudo e qualidade da resposta;
VII - disponibilizar a resposta encaminhada pel a unidade responsavel ao cidadao solicitante

no formato que ele optar.

V - informar sobre a tramitacao das solicitacoes;

I - realizar atendimento, prestando orientacao ao publico sobre os direitos do requerente, 0

funcionamento do Service de Informacoes ao Cidadao - SIC, a tramitacao de docurnentos,

bem como sobre os services prestados pelas respectivas unidades do orgao ou cntidadc:

II - protocolar documentos e requerimentos de aces so a inforrnacoes, fornecer 0 numcro de

protocolo ao solicitante e encaminhar os pedidos de inforrnacao aos setores produtores OU

detentores de documentos, dados e inforrnacoes;

III - controlar 0 cumprimento de prazos por parte dos setores produtores ou detentores de

documentos, dados e informacoes;

IV - realizar 0 servico de busca e fornecimento de documentos, dados e inforrnacoes

cust6dia do respectivo orgao ou entidade, ou fornecer ao requerente orientacao sobre 0 local

onde encontra-los,

objetivos:

finalidade de gerir seu proprio Service de Informacoes ao Cidadao - SIC, 0 qual tera por

Artigo 14 - A Prefeitura Municipal de Nipoa e qualquer entidade da adrninistracao indircta

deverao dispor de, no minimo, uma unidade flsica para atendimento ao publico, com a
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constantes das tabelas de documentos, dados e informacoes sigilosas e pessoais;

V - propor a autoridade maxima do orgao ou entidade a renovacao, alteracao de prazos,

reclassificacao ou desclassificacao de documentos, dados e informacoes sigilosas;

VI - manifestar-se sobre os prazos minirnos de restricao de acesso aos documentos, dados ou

informacoes pessoais;

VII - atuar como instancia consultiva da autoridade maxima do 6rgao ou entidade, scmpre que

provocada, sobre os recursos interpostos relativos as solicitacoes de acesso a documenros,

dados e informacoes nao atendidas ou indeferidas;

VIII - informal' a autoridade maxima do orgao ou entidade a previsao de necessidadcs

orcamentarias, bem como encaminhar relatorios periodicos sobre 0 andamento dos trabalhos.

Paragrafo unico - Para 0 perfeito cumprimento de suas atribuicoes a Comissao de Aval iacao

de Documentos e Acesso - CADA podera convocar servidores que possam contribuir com

seus conhecimentos e experiencias, bem como constituir subcomissoes e grupos de trabalho.

IV - oriental' 0 orgao ou entidade sobre a correta aplicacao dos criterios de restricao de acesso

Artigo 19. Sao atribuicoes das Comissoes de Avaliacao de Documentos e Acesso:

I - orientar a gestae transparente dos documentos, dados e inforrnacoes do orgao ou entidade,

visando assegurar 0 amplo acesso e divulgacao;

II - realizar estudos, visando a identificacao e elaboracao de tabela de documentos, dados \:.~

informacoes sigilosas e pessoais, de seu orgao ou entidade;

III - encaminhar a autoridade maxima do organ ou entidade a tabela mencionada no incise It

deste artigo, bern como as normas e procedimentos visando a protecao de documentos, dados

e informacces sigilosas e pessoais, para oitiva do orgao juridico e posterior publicacao;

informacao.

efetivos ou nao, que tenham conhecimentos, mesmo que gerais, das areas juridica.

administracao geral, adrninistracao financeira, arquivo e protocolo e tecnologia cia

Artigo 18. Fica criada a Comissao de Avaliacao de Documentos e Acesso - CADi\. norneada

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e a ele vinculada, formada por 3 (tres) servidores,

Artigo 17 - Quando se tratar de acesso a inforrnacao contida em documento cuja manipulacao

possa prejudicar sua integridade, devera ser oferecida a consulta de copia, com certificacao de

que esta confere com 0 original, ou certidao contendo as informacoes solicitadas.

-,
.
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Artigo 23. Sao consideradas passiveis de restricao de acesso, no ambito da Administracao

Publica Municipal, duas categorias de documentos, dados e inforrnacoes:

I - Sigilosos: aqueles submetidos temporariamente a restricao de acesso publico em razao de

sua imprescindibilidade para a seguranca da sociedade e do Municipio ou de qualquer outre

ente federativo;

II - Pessoais: aqueles relacionados a pessoa natural identificada ou identificavel, relativas ~l

intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bern como as liberdades e gur.uuias

individuals. /

Artigo 22. Negado 0 acesso ao documento, dado ou informacao pela CADA, 0 requerentc

podera, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciencia, interpor recurso ao Preleito

Municipal, que tera 0 mesmo prazo para responder de forma definitiva.

§ 1° - Verificada a procedencia das razoes do recurso, a CADA determinara ao orgao. setor ou

entidade que adote as providencias necessarias para dar cumprimento ao disposto na Lei

federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste decreto.

I - 0 aces so ao documento, dado ou informacao nao classificada como sigilosa for negado;

II - a decisao de negativa de acesso ao documento, dado ou informacao, total ou parcialmente

classificada como sigilosa, nao indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicarnente

superior a quem possa ser dirigido 0 pedido de aces so ou desclassificacao;

III - os procedirnentos de classificacao de sigilo estabelecidos na Lei federal n° 12.527, de 18

de novembro de 2011, nao tiverem sido observados;

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na Lei federal

n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Artigo 21 - Negado 0 aces so ao documento, dado e informacao pelos orgaos ou entidades cia

Adrninistracao, 0 interessado podera recorrer a CADA, que deliberara no prazo de 5 (cinco)

dias se:

Pantgrafo unico - 0 recurso sera dirigido a apreciacao de pelo rnenos Lima autoridade

hierarquicamente superior it que exarou a decisao impugn ada, que devera se mani fcstar no

prazo de 5 (cinco) dias.

razoes da negativa do acesso, bern como 0 nao atendimento do pedido, podera 0 inieressado

interpor recurso contra a decisao no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua ciencia.

Artigo 20 - No caso de indeferimento de aces so aos documentos, dados e inforrnacocs (HI ~IS

I'D
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III - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - a defesa de direitos humanos;

V - a protecao do interesse publico e geral preponderante.

informacoes forem necessarias:

I - a prevencao e ao diagnostico medico, quando a pessoa estiver fisica ou legalmente incapaz,

e para utilizacao unica e exc1usivamente para 0 tratamento medico;

II - a realizacao de estatisticas e de pesquisas cientificas de evidente interesse publico ou

geral, previstos em lei, sendo vedada a identificacao da pessoa a que as inforrnacocs se

referirem:

I - serao de acesso restrito a agentes publicos legalmente autorizado e a pessoa a que sc

referirem, independentemente de classificacao de sigilo, pelo prazo maximo de 100 (cern)

anos, contado da data de sua prcducao;

II - poderao ter acesso por terceiros diante de previsao legal ou de consentimento expresso cia

pessoa a que elas se referirem.

§ 2° A solicitacao e a retirada de informacoes pessoais de que trata 0 § 1° deste artigo

dependent de comparecimento do interessado, de terceiro legalmente autorizado ou de

representante com procuracao contendo consentirnento especifico, junto ao balcao de

atendimento ao cidadao no Paco Municipal, sendo a solicitacao da informacao condicionuda [I

assinatura de urn termo de responsabilidade que dispora sobre a finalidadc c a destinacao que

fundamentam sua autorizacao, sobre as obrigacoes a que submetera 0 requercnte.

§ 3° Caso 0 titular das inforrnacoes pessoais esteja morto ou declarado judicialmente ausenre,

os direitos de que trata este artigo assistem ao conjuge ou companheiro, aos descendentcs OLI

ascendentes, eonforme 0 disposto no paragrafo unico do artigo 20 da Lei Federal n° lO.-f06.

de lOde janeiro de 2002, e na Lei Federal n? 9.278, de lOde maio de 1996.

§ 4° 0 consentimento referido no inciso II do § 1° deste artigo nao sera exigido quando as

Artigo 24. 0 tratamento das informacoes pessoais deve ser feito de forma transparente e com

respeito a intimidade, a vida privada, ahoma e a imagem das pessoas, bern como EIS

liberdades e as garantias individuais.

§ 1° As informacoes pessoais, a que se refere este artigo:

Paragrafo unico - Cabe a CADA prom over os estudos necessaries a elaboracao de tabcla com

a identificacao de documentos, dados e informacoes sigilosas e pessoais, visando assegurar a

sua protecao.
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ternporariamente restrito, podendo ser disponibilizadas a partir de sua conclusao,

Artigo 32. As informacoes de processos de trabalho que comprometarn atividadcs de

inteligencia, de negociacao, de investigacao, de fiscalizacao em andamcnto Oll de ali vidades

relacionadas com prevencao ou repressao de infracoes tern sell acesso publico

Artigo 31. Sao passiveis de sigilo as informacoes consideradas imprescindiveis a saude e a
seguranca da populacao.

Artigo 30. 0 acesso permanece restrito as informacoes que tratam do sigilo fiscal, bancario,

patrimonial, medico, profissional, comercial, de correspondencia e das comunicacocs

telegraficas e de dados e das cornunicacoes telefonicas, conforme legislacao de regencia.

Artigo 29.0 disposto na Lei Federal n? 12.527/2011 e neste Decreto nao exclui as demais

hip6teses legais de sigilo e de segredo de justica,

Artigo 28. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n° 9.507, de 12 de novembro de 1997, em

relacao a inforrnacao de pessoa, fisica ou juridica, constante de registro ou de banco de dados

de entidades governamentais ou de carater publico.

Artigo 27. As informacces ou os documentos que versem sobre condutas que impliquem

violacao dos direitos humanos praticada par agentes publicos ou a mando de autoridades

publicas nao poderao ser objeto de restricao de acesso.

administrativa de direitos fundamentais.

Artigo 26. Nao podera ser negado acesso it informacao necessaria it tutela judicial ou

pessoa nao podera ser invocada com 0 intuito de prejudicar processo de apuracao de

irregularidades em que 0 titular das informacoes estiver envolvido, bem como ern acoes

voltadas para a recuperacao de fatos hist6ricos de maior relevancia.

Artigo 25. A restricao de acesso a mtorrnacao relativa a vida privada, a honra e 21 imagern de

por seu uso indevido.

§ 5°Aquele que obtiver acesso a informacoes de que trata este artigo sera rcsponsabi lizado
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Artigo 36. Os documentos, dados e informacoes sigilosas em poder de orgaos e entidades cia

Administracao Publica Municipal, observado 0 seu teor e em razao de sua imprescindibilidade

a seguranca da sociedade ou do Estado, poderao ser classificados nos seguintes graus:

I - ultra-secreto;

II - secreto;

III - reservado.

§ 1° - Os prazos maxirnos de restricao de aces so aos documentos, dados e informacocs.

conforme a classificacao prevista no "caput" e incisos deste artigo, vigorarn a partir cia dur.. de//

sua producao e sao os seguintes: y

tecno16gico, assirn como a sistemas, bens, instalacoes ou areas de interesse estratcgico

nacional;

VII - por em riSCO a seguranca de instituicoes ou de altas autoridades nacronarx ou

estrangeiras e seus familiares;

VIII - comprometer atividades de inteligencia, bem como de investigacao ou fiscalizacao em

andamento, relacionadas com a prevencao ou repressao de infracoes.

Artigo 35. Sao considerados imprescindiveis a seguranca da sociedade ou do Estado c,

portanto, passiveis de classificacao de sigilo, os documentos, dados e informacoes cup

divulgacao ou acesso irrestrito possam:

I - par em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do territorio nacional;

II - prejudicar ou por em risco a conducao de negociacces ou as relacocs internacionais do

Pais, ou as que tenham sido fornecidas em carater sigiloso por outros Estados e organismos

internacionais;

III - par em risco a vida, a seguranca ou a saude da populacao;

IV - oferecer elevado risco a estabilidade financeira, economica ou monetaria do Pais;

V - prejudicar ou causar risco a pianos ou operacces estrategicos das Forcas Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou

Artigo 34. Os agentes publicos que nao atenderem ao disposto na Lei Federal n? 12.527/2011

e neste Decreto estarao sujeitos as pena1idades previstas na lei federal citadel.

Artigo 33. Quando nao for autorizado acesso integral a informacao por ser ela parcialrneute

sigilosa, e assegurado 0 acesso a parte nao sigilosa por meio de vista, de extrato ou de copia

com ocultacao da parte sob sigilo.
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a) assunto sobre 0 qual versa a informacao;

b) fundamento da classificacao, reclassificacao ou desclassificacao de sigilo, observados us

criterios estabelecidos neste decreto, bem como da restricao de acesso cl informacao pessoal;

Artigo 37. A classificacao de sigilo de documentos, dados e inforrnacoes no ambito ell)

Administracao Publica Municipal devera ser realizada mediante:

I - publicacao oficial, pela autoridade maxima do orgao ou entidade, de tabela de

documentos, dados e informacoes sigilosas e pessoais, que em razao de seu teor e de sua

imprescindibilidade it seguranca da sociedade e do Municipio ou a protecao da intimidade. cia

vida privada, da honra e imagem das pessoas, sejam passiveis de restricao de acesso, a partir

do momenta de sua producao,

II - analise do caso concreto pel a autoridade responsavel ou agente publico competenie, e

formalizacao da decisao de classificacao, reclassificacao ou desclassificacao de sigilo, bern

como de restricao de acesso a inforrnacao pessoal, que contera, no minimo, os seguintes

elementos:

Prefeito e Vice-Prefeito e respectivos conjuges e filhos (as) serao classificados como

reservados e ficarao sob sigilo ate 0 termino do mandato em exercicio ou do ultimo mandate,

em caso de reeleicao.

§ 3° - Alternativamente aos prazos previstos no § 1° deste artigo, podera ser estabelecida

como termo final de restricao de acesso a ocorrencia de determinado evento, desde que cste

ocorra antes do transcurso do prazo maximo de classificacao.

§ 4° - Transcorrido 0 prazo de classificacao ou consumado 0 evento que defina 0 seu terrno

final, 0 documento, dado ou informacao tornar-se-a, automaticamente, de aces so publico.

§ 5° - Para a classificacao do documento, dado ou informacao em determinado grau de sigi 10,

devera ser observado 0 interesse publico da inforrnacao, e utilizado 0 criterio menos restrit ivo

possivel, considerados:

1. a gravidade do risco ou dana a seguranca da sociedade e do Estado;

2. 0 prazo maximo de restricao de acesso ou 0 evento que defina seu termo final.

S 2° - Os documentos, dildos e inforrnacocs que puderern colocar em risco a seguranca do

2. secreta: ate 15 (quinze) anos;

3. reservado: ate 5 (cinco) anos.

1. ultra-secreta: ate 25 (vinte e cinco) anos;
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Artigo 39. A classificacao de documentos, dados e inforrnacoes sera. reavaliada p<..:ia

autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocacao

ou de oficio, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas a sua desclassificacao

ou a reducao do prazo de sigilo, observaclo 0 disposto neste decreto.

§ 1° - 0 regulamento a que se refere 0 "caput" deste artigo devera considerar as

peculiaridades das inforrnacoes produzidas no exterior por autoridades ou agentes publ ices.

publico, vedada a subdelegacao.

§ 2° - A autoridade ou outro agente publico que classificar documento, dado e inforrnacao

como ultra-secreto devera encaminhar a decisao ao responsavel pelo Acesso ,01 Informacao da

Prefeitura, no prazo previsto em regulamento.

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II deste artigo e das que

exercam funcoes de direcao, comando ou chefia, ou de hierarquia equivalente, de acordo com

regulamentacao especifica de cada orgao ou entidade, observado 0 disposto neste decreto.

§ 1° - A cornpetencia prevista nos incisos I e II deste artigo, no que se refere a classificacao

como ultra-secreta e secreta, podera ser clelegada pel a autoridacle responsavel a ngcn te

Artigo 38. A classificacao de sigilo de documentos, dados e inforrnacoes no ambito cia

Adrninistracao Publica Municipal e de cornpetencia:

I - no grau de ultra-secreta, das seguintes autoridades:

a) Prefeito Municipal;

b) Vice-Prefeito;

c) Secretaries e Coordenadores de Unidades Administrativas da Prefeitura e Advogaclo do

Municipio;

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no 1I1C1S0 I deste artigo, clas autoridadcs

rnaximas de autarquias, fundacoes ou ernpresas publicas e sociedades de economia mista:

d) ldentiflcacao da autoridade que a classificou, reclassificou ou desclassificou,

Paragrafo unico - 0 prazo de restricao de acesso contar-se-a da data da produc.lo do

documento, dado ou inforrnacao.

c) indicacao do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defiua 0

seu termo final, bern como a indicacao do prazo minimo de restricao de acesso a inforrnacao

pessoal;
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Artigo 42. A adrninistracao publica direta, na medida do possivel, devera criar no I da

Prefeitura na internet um repositorio de arquivos digitais de inforrnacoes prestadas para todas /

as sol icitacoes. V

CAPITULO V

DISPOSH'::OES FINAlS

Artigo 41. A publicidade a que estao submetidas as entidades mencionadas no arti 40

refere-se a parcela dos recursos publicos recebidos e a sua destinacao, sem prejuizo das

prestacoes cle contas a que estejam legalmente obrigaclas.

Artigo 40. As entidades privadas sem fins lucrativos que recebarn, para a realizacao de acocs

de interesse publico, recursos publicos diretamente do orcamento ou mediante subvencoes

sociais, contrato de gestae, termo de parceria, convenios, acordo, ajustes Oll ouiros

instrumentos congeneres, deverao dar publicidade as seguintes inforrnacoes:

I - copia do estatuto social atualizado da entidade;

II - relacao nominal atualizada dos dirigentes da entidade;

III - copia integral dos convenios, contratos, termos de parcenas, acordos, ajustes ou

instrumentos congeneres realizados com os orgaos e entidades da Administracao Publ ica

Municipal, bem como dos respectivos aditivos.

§ 1°. As informacoes de que trata 0 "caput" deste artigo serao divulgaclas em sitio na Internet

da entidade privada e em quadro de avisos de amplo aces so publico em sua seck.

§ 2°. As inforrnacoes de que trata 0 "caput" deste artigo deverao ser publicados a partir

celebracao do convenio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrurnento congcnere,

serao atualizadas periodicamente.

CAPITULO IV

DAS ENTIDADES PRIV ADAS SEM FINS LUCRATIVOS

§ Y - Na hipotese de reducao do prazo de sigilo da inforrnacao, 0 novo prazo de resuicao

mantera como termo inicial a data da sua producao.

§ 2° - Na reavaliacao a que se refere 0 "caput" deste artigo deverao ser exanu a

permanencia dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do aces so ou

divulgacao da informacao,
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Prefeito Municipal

Artigo 46. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Artigo 45. Revogam-se todas as disposicoes em contrario.

Artigo 44. Os casos omissos serao avaliados pela CADA.

Artigo 43. As entidades da administracao publica indireta poderao editar norrnas

procedimentais relativas ao aces so it informacao, de acordo com suas especificidades.
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