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o PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA
DA CONQU ISTA, Estado da Bahia,
usando das atribuicoes que Ihe confere
o art. 75, inciso XI, da Lei Orqanica do
Municipio,
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data de sua publicacao, revogando
todas as dlsposicoes em contrario.
Vitoria da Conquista, Bahia, 06 de
setembro de 2017.

DECRETA:

Herzem Gusmao Pereira
Prefeito Municipal

Art. 1° Ficam designados para exercer a
funcao de conselheiro do Conselho
Municipal do Idoso - CMI-VC, como
Representacao
Governamental, para
cumprir 0 mandato remanescente a
gestao bienlo 2017/2018:
I - Housana Cruz Rocha Estrela e
Mickaella Oliveira Franca, titulares, e
Augusto Jorge .Iose Leal e Carlos
Roberto
Pec;anha,
suplentes,
representantes da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social - SEMDES;
II - Maria lucia Ribeira Pina, titular, e
Gilvana de Lourdes Novato Ferreira,
suplente, representantes da Secretaria
Municipal de Saude - SMS;
III - Juscineia Ferreira Oliveira, titular,
e Jamilia Brito Gomes, suplente,
representantes da Secretaria Municipal
de Trabalho, Renda e Desenvolvimento
Econ6mico - SEMTRE;
IV - Gilvana Ferreira Santos Custodio,
titular, e Marco Vinicios Pires Lopes,
suplente, representantes da Secretaria
Municipal de Educacao - SMED;
V - Adriano Gama Borges e Massimo
Ricardo Benedictis Junior, titulares, e
Lidiane
Santos
Costa e Luciano
Batista Pina, suplentes, representantes
da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Lazer - SECTEL.

Regulamenta a: Lei Complementar
Municipal nO 2.064/2015 que regula 0
acesso a inforrnacoes, e da provldencias
correlatas:

o PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA
DA CONQUISTA, Estado da Bahia,
usando das atribulcoes que Ihe confere
o art. 75, inciso XI, da Lei Orqanica do
Municfpio, enos
termos da Lei
Complementar n~ 1.786, de 2011, e da
Lei Municipal nO421, de 1987, alterado
pela Lei nO 1.176, de 2003 e Lei nO
1.872, de 2013.
DECRETA:
CAPiTULO I
Dlsposlcoes Gerais
Art
1°
Este decreto
define
procedimentos a serem observados
pelos
orqaos
e
entidades
da
Adrninlstracao direta e indireta do Poder
Executivo Municipal, e pelas entidades
privadas sem fins lucrativos que
recebam recursos publicos municipais
para a reafzacao de atividades de
interesse publico, a vista das normas
gerais estabelecidas na Lei federal nO
12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2° Este Decreto entrara em vigor na
Art 2° ~Os orgaos e as entidades da
dom.pmvc.ba.gov.br
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OFICIAL
VI TORf A DA CONQLllSTA
Administracao direta e indireta do Poder
Executivo Municipal assequrarao, as
pessoas naturais e jurldicas, 0 direito de
acesso a informacao, que sera
proporcionado mediante procedimentos,
de forma
transparente,
clara e
observados
os
principios
da
admlnlstracao publica e as diretrizes da
lei Federal nO 12.527, de 18 de
novembro
de
2011 e na Lei
Cornplernentar Municipal n? 2.064/2015.
Paraqrafo unlco. Para estes efeitos,
considera-se
adminlstracao
indireta
municipal, a Fundacao de Saude de
Vit6ria da Conquista - FSVC, a Empresa
Municipal de Urbanizacao de Vit6ria da
Conquista - EMURC alern as entidades
privadas sem fins lucrativos que
recebem
recursos
publicos
ou
subvencoes sociais do Municipio de
Vit6ria da Conquista, ou com este
mantenha contrato de qestao, termo de
parceria, convenios, acordos, ajustes ou
outros instrumentos conqeneres.

Art 3° - 0 direito fundamental de acesso
a documentos, dados e inforrnacoes
sera assegurado mediante:
da publicidade como
preceito geral e do sigilo como excecao:
II - dlvulqacao
de inforrnacoes de
interesse publico, independentemente
de sollcitacoes;
III - utilizacao de meios de comunicacao
viabilizados
pela
tecnologia
da
inforrnacao:
IV - fomento ao desenvolvimento da
cultura
de
transparencia
na
administracao publica;
V - desenvolvimento do controle social
da administracao publica.
I - observancia

Art 4° - Para os efeitos deste decreto,
consideram-se as seguintes definicoes:
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. Ano 10 -

EdiGao 1.956

quarta, 06 de setembro de 2017
Pagina 27 de 56

I - inforrnacao: dados, processados ou
nao, que podem ser utilizados para
producao
e
transmissao
de
conhecimento, contidos em qualquer
meio, suporte ou formato;
II
dados processados
dados
submetidos a qualquer operacao ou
tratamento por meio de processamento
eletronlco ou por meio automatizado
com 0 emprego de tecnologia da
inforrnacao:

III - documento - unidade de registro de
informacoes, qualquer que seja 0
suporte ou formato;
IV - inforrnacao sigilosa - informacao
submetida temporariamente
restricao
de acesso publico em razao de sua
imprescindibilidade para a sequranca da
sociedade e do Estado, e aquelas
abrangidas pelas demais hip6teses
legais de sigiJo;
V - informacao . pessoal - informacao
relacionada a pessoa natural identificada
ou identlficavel, relativa
intimidade,
vida privada, honra e imagem;
VI - tratamento da informacao - conjunto
de acoes referentes a producao,
recepcao, classlficacao, utillzacao,
acesso,
reproducao,
transporte,
transrnissao, distribuicao, arquivamento,
armazenamento, ellrninacao, avaliacao,
destinacao ou controle da lnformacao:
VII - disponibilidade - quaJidade da
informacao que pode ser conhecida e
utilizada por individuos. equipamentos
ou sistemas autorizados;
VIII - autenticidade - qualidade da
lnformacao que tenha side produzida,
expedida, recebida ou modificada por
determinado individuo, equipamento ou
sistema;
IX
integridade
qualidade da
informacao nao modificada, inclusive
quanto a origem, transito e destine:
X - primariedade - qualidade da
informacao coletada na fonte, com 0

dom.pmvc.ba.gov.br
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moclficacoes:

informacoes de interesse coletivo ou
geral
por
eles
produzidas
ou

XI - custodia: responsabilidade pela
guarda de documentos, dados e

custodiadas.
§ 10 - deverao

informacoes:

XIII - dado publico: sequencia de
sfmbolos ou valores, representado em
algum meio, produzido ou sob a guarda
governamental, em decorrencia de um
processo natural ou artificial, que nao
tenha seu acesso restrito por leqislacao
especlfica;
XIV - SIC: Service de lnformacao ao
Cid adao - Servi<;o responsavel pelo
recebimento,
processamento
e
fornecimento das inforrnacoes para a
transparencla, podendo ser utilizada via
Protocolo da Secretaria Municipal da
Transparencia e do Controle ou via sltio
eletrcnlco, dispon Ivel no endereco:
http:lLvitoriadaconquistaba.portaltp.com.brl
Art. 5° - 0 service de busca e
fornecimento da lnformacao e gratuito,
salvo nas hlpoteses de reproducao de
documentos pelo orgao ou entidade
publica consultada, sltuacao em que
podera ser cobrado exclusivamente 0
valor necessario ao ressarcimento do
custo dos services e dos materiais
utilizados.
Paraqrafo UniCO - Estara isento de
ressarcir os custos previstos no caput
todo aquele cuja situacao econ6mica
nao Ihe permita faze-lo sem prejuizo do
sustento pr6prio ou da familia, declarada
nos termos da Lei nO.7.115, de 29 de
agasto de 1983.
CAPITULO II
Da Transparencia Ativa
Art. 6° - E dever dos 6rgaos e entidades
que cornpoern direta e indiretamente a
Pader
Executivo
Municipal,
independente
de requerimento, a
divulqacao em seus sltios na internet de

ser divulgados os
seguintes itens:
I
Estrutura
organizacional,
cornpetenclas, leqlslacao aplicavel,
cargos de livre norneacao e seus
ocupantes, enderecos e telefones das
unidades, horarlos de atendimento ao
publico;
II - repasses au transferencias
de
recursos financeiros;
III - execucao orcarnentaria e financeira
detalhada;
IV
licitacoes
realizadas e em
andamento, com editais, anexos e
resultados, alern dos contratos firmados;
V - rernuneracao bruta e liquida recebida
por ocupante de cargo, funcao e
emprego publico dos ultirnos seis (06)
meses;
VI - respostas a perguntas mais
frequentes da sociedade; e
VII
contato da autoridade de
monitoramento, designada nos termos
do Art. 10 da Lei Complementar
Municipal nO 2.064/2015, e telefone e
correia eletr6nico do Servico de
lnformacoes ao Cidadao - SIC;
§ 20 - A divulqacao das informacoes
previstas no § 10 deste artigo nao exclui
outras hipcteses
de publicacao
e
divulqacao de informacoes previstas em
outras teqislacoes.
i

CAPITULO III
Da Transparencia Passiva
Sec;ao I
Do servico de Informacoes ao
Cidadao
Art. 7° - Fica institufdo 0 Service de
lnforrnacoes ao Cidadao - SIC, a que se
refere 0 artigo 4° da Lei Complementar

dom.pmvc.ba.gov.br

,:

_DIAR10_

OFlelAL

Vitcria da Oonqutsta . Bahia
Ano 10 ~ EdiC;ao 1.956
quarta, 06 de setembro de 2017
Paqina 29 de 56

VITORIA DA CONQUISTA
Municipal nO 2.064/2015, diretamente
subordinado ao Secretario (a) Municipal
da Transparencia e do Controls a quem
compete orientar, cobrar e fiscalizar a
efetividade por parte dos 6rgaos
publicos na prestacao deste service e
devent
I - realizar atendimento presencial e/ou
eletronico na sede da Secretaria
responsavel, prestando orientacao ao
publico sobre os direitos do requerente,
o funcionamento
do Servigo de
lnformacoes ao Cidadao - SIC, a
trarnltacao de documentos, bern como
sobre os servlcos prestados pelas
respectivas unidades do 6rgao ou
entidade;
II
protocolar
documentos
e
requerimentos de acesso a lnforrnacoes,
bem como encaminhar os pedidos de
inforrnacao aos setores produtores ou
detentores de documentos, dados e
lnformacoes:
III - controlar 0 cumprimento de prazos
por parte dos setores produtores ou
detentores de docurnentos, dados e
intormacoes.
IV - realizar 0 service de Notiflcacao de
documentos, dados e lnforrnacoes sob
custodia orgao ou entidade responsavel
e/ou detentora da lnformacao, que tera 0
prazo de 05 (cinco) dias uteis para
fornecimento da informacao, podendo,
mediante justificativa, solicitar dilacao do
prazo por tempo igual para entrega do
solicitado.
V - fornecer ao requerente orientacao
sabre 0 local onde encontrar os
documentos, dados e lntormacoes:
§ 10 - As autoridades maxirnas dos
6rgaos e entidades da Admlnlstracao
direta e indireta do Poder Executivo
Municipal deverao designar, no prazo de
30 (trinta) dias, servidor titular e um
substituto, lotados no orqao, que serao
responsaveis por receber a solicitacao
........

"

da inforrnacao correspondente ao seu
setor ou que estiver a sua disposicao,
bern como disponibiliza-la no tempo,
regulamentado neste Decreto, pelos
Services de lnforrnacoes ao Cidadao SIC.
§ 2° - As autoridades rnaxirnas dos
orqaos e entidades da Admlnlstracao
direta e indireta do Poder Executivo
Municipal
deverao
comunicar
ao
Secretario
(a)
Municipal
da
Transparencia e do Controle, no prazo
de 30 (trinta) dias, a alteracao do
responsavsl pelo Servigo de lnformacao
ao Cidadao - SIC.
§ 3° 0 servidor designado como
substituto atendera nos. impedimentos
do titular.
Art. 8° - 0 acesso aos documentos,
dados e informacoes compreende, entre
outros, os direitos de obter:
I - orientacao sobre os procedimentos
para a consecucao de acesso, bern
como sobre 0 local onde podera ser
encontrado OU obtido 0 documento,
dado ou informacao almejada;
II - dado ou lnforrnacao contida em
registros ou documentos, produzidos ou
acumulados por seus 6rgaos ou
entidades, recolhidos ou nao a arquivos
publicos:
III - documento, dado ou inforrnacao
produzida ou custodiada por pessoa
fisica ou entidade privada decorrente de
qualquer vinculo com seus orqaos ou
entidades, mesmo que esse vinculo [a
tenha cessado;
IV - dado ou informacao prirnaria,
integra, autentica e atualizada;
V - documento, dado ou informacao
sobre atividades exercidas pelos orqaos
e entidades, inclusive as relativas a sua
politica, orqanizacao e services:
VI - documento, dado ou inforrnacao
pertinente a adrninlstracao do patrlrnonio
publico, utilizacao de recursos publicos,

..".".
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llcitacao, contratos administrativos;
VII - documento, dado ou lntormacao
relativa:
.
a) a lmplernentacao, acompanhamento e
resultados dos programas, projetos e
acces dos orga05 e entidades publicas,
bern como metas e indicadores
propostos;
b) ao resultado de lnspecoes, auditorias,
prestacoes
e tomadas de contas
realizadas pelos org805 de controle
interno e externo, incluindo prestacoes
de contas relativas a exercicios
anteriores.
§ 1° - Quando nao for autorizado acesso
integral ao documento, dado ou
inforrnacao por ser ela parcialmente
sigilosa, e assegurado 0 acesso a parte
nao sigilosa por meio de certidao,
extrato ou copla com ocultacao da parte
sob sigilo.
§ 2° - 0 direito de acesso aos
documentos,
aos
dados
ou
as
inforrnacoes neles contidas utilizados
como fundamento da tomada de ·decisao
e do ate administrativo sera assegurado
com a edlcao do ate decis6rio
respectivo.
§ 3° - A negativa de acesso aos
documentos, dados e informacoes
objeto de pedido formulado aos orgaos e
entidades referidas no artigo 10 deste
decreto, quando nao fundamentada,
sujeitara 0 responsavel a medidas
disciplinares, nos termos do artigo 32 da
Lei federal nO 12.527, de 18 de
novembro de 2011.
§ 4° - Informado do extravio da
lnforrnacao
solicitada,
podera
0
interessado requerer a autoridade
competente a imediata instauracao de
apuracao preliminar para investigar 0
desaparecimento
da
respectiva
documentacao.

§ 5° - Verificada a hipotese prevista no §
4° deste artigo,

0
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guarda da informacao extraviada devers,
. no prazo de .10 (dez) dias utels, justificar
o fato e indicar testemunhas que
comprovem sua aleqacao.
Sec;ao II
Do servlco de lnforrnacoes ao
Cidadao
Art. go - 0 SIC, canal de acesso entre os
cidadaos e 0 poder Publico, e destinado

a:

1- atender e orientar ao publico quando
ao acesso as informacoes relativas a
transparencia passiva;
II - disponibilizar informacoes
em

conformidade com a Lei Municipal
Complementar nO 2.064/2015 e a lei
Federal 12.527, de 2011, em meio
eletronico:
III - Protocolar requerimento, por meio

ffsico

ou

virtual,

de

acesso

as

informacoes.

Art. 10° - Compete ao SIC:
I - 0 recebimento do pedido de acesso
e, sempre que possivel, 0 fornecimento
da inforrnacao:
II - 0 registro do pedido de acesso em
sistema eletronico especlfico e a entrega
de nurnero do protocolo, que contera a
data de apresentacao do pedido;
III - 0 encaminhamento do pedido
recebido e registrado a unidade
responsavsl pelo fornecimento da
lnformacao,

Paraqrafo Unico - 0 pedido de acesso a
intormacao pode ser sotlcitada atraves
do
sitio
eletronico
http://vitoriadaconquistaba.portaltp.com.br/, clicando no banner
SIC ou via protocolo da Secretaria
Municipal da Transparencia e do
Controle., onde 0 requerente preenchera
o forrnulario pr6prio(Anexo I) e apos os
dados serao inseridos no Sistema
eletronico pelo atendente.

responsavel pela
dom.pmvc.ba.gov.br

r
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Set;ao III

Do pedido de acesso a informacao
Art. 11 - Qualquer pessoa, natural ou
jurfdica, podera formular pedido de
acesso a lnformacao:
§ 1° - A apresentacao do pedido de
lnforrnacao ao Municfpio de vitorla da
Conquista podera ser realizada nos
seguintes meios:
I - no Protocolo Geral da Secretaria
Municipal da Transparencia
e do
Controle, mediante preenchimento do
Forrnulario para Pedido de acesso a
lntormacao (Anexo I);
II
no
sftio
eletronico
http:lLvitoriadaconQuistaba.portaltp.com.brl , clicando no banner
SIC;
Art.
12- 0 pedido de acesso a
inforrnacao devera conter:
I - nome do querente;
II _ nurnero de documento de
ldentiflcacao valido (CPF, RG, CHN,
Passaporte. Documento de identidade
profissional. Se a opcao for RG, devera
indicar 0 orgao emissor e UF):
III - especlflcacao, de forma clara e
precisa, da informacao solicitada;
IV _ endereco flslco ou eletronico do
requerente,
para
recebimento de
cornunicacoes
ou
da
inforrnacao
requerida;
§ 1°. A aussncla de um dos requisitos
previstos nos incisos I a IV deste artigo
implicata na devolucao do requerimento
pelo mesmo meio em que foi feito,
sugerindo-se a complsmentacao do
dado faltoso ou incompleto para que
possa ter prosseguimento 0 pedido
realizado.
Art. 13 Quando tratar-se de pedido
referente a informacao pessoal, deve, 0
requerente, observar os principios e rol
de permissao disposto no art. 31, §1°,
incisos I elida Lei n? 12.527 de 18 de
novembro de 2011, comprovando a sua
......................
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identidade por meio de apresentacao do
documento original de identltlcacao e,
tratando-se de terceiros, mediante
procuracao publica com consentimento
expresso da pessoa a que as
lnformacoes se referirem.
§ 1° 0 terceiro que obtiver a informacao
fica inteiramente responsavel
pela
preservacao da intimidade, vida privada,
honra, imagem, liberdades e garantias
individuais das pessoas a que as
inforrnacoes se referirem.
Art. 14 _ Nao serao atendidos pedidos:
I_ genericos;
II _ desproporcionais ou desarrazoados;
III - Que exijam trabalhos adicionais de
analise, lnterpretacao, tratamento ou
consolidacao de, dados e inforrnacoes,
ou service de producao:
Art.
15 _ sao vedadas eXlgencias
relativas aos motivos do pedido de
acesso a inforrnacao.
5e~aolV
Do Procedimento de Acesso
lnformacao
Art. 16 .: Recebido 0 pedido e estando a
informacao disponfvel, 0 acesso sera
imediato.
'
§ 1° - Caso nao seja possfvel 0 acesso
de imediato, 0 orgao responsavel
devers, no prazo de ate 20 (vinte) dias:
I .- enviar a inforrnacao ffsica ou por

a

endereco eletronlco:

II - comunicar data, local e modo para
realizar a consulta a lntormacao, efetuar
a reproducao ou obter certidao relativa a
informacao.
III _ comunicar

que nao possui a
inforrnacao
ou
que
nao
tem
conhecimento
de
sua
existencia,
indicando, quando de conhecimento, 0
orgao ou entidade responsavel pela
lnformacao:

IV _ indicar as raz5es da negativa, total
ou parcial, do acesso.

..

dom.pmvc.ba.gov.br
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§ 2° - Nas hip6teses em que 0 pedido de
acesso demandar manuseio de grande
volume
de
documentos,
ou
a
movlrnentacao
do documento puder
comprometer sua regular tramltacao, ou
ainda a manlpulacao do documento
puder prejudicar a integridade da
lnformacao, sera observado 0 disposto
no inciso II deste artigo.
Art. 17 Negado 0 pedido de acesso a
informacao, sera enviado ao requerente,
no prazo de resposta, comunicacao
contendo:
I - razoes negativas de acesso e seu
fundamento legal;
II :__
possibilidade e prazo de recurso;
III - Formulario padrao para entrada de
recurso e de pedido de classiflcacao de
sigilo.
Set;:ao V
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Set;:ao VI

Das ResponsabiJidades
Art. 19. Constituem condutas ilfcitas que
ensejam responsabilidade do agente
publico:
I - recusar-se a fornecer inforrnacao
requerida nos termos desta Lei, retardar
deliberadamente 0 seu fornecimento ou
fornece-la intencionalmente de forma
incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, bern como
subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar,
alterar ou ocultar, total ou parcialmente,
tnformacao que se encontre sob sua
guarda, a que tenha acesso ou de que
tenha conhecimento em razao do
exercfcio das atribulcoes de cargo,
emprego au funcao publica;
III - agir com dolo ou ma-te na analise
das
soticltacoes
de
acesso
a
informacao;

Dos Recursos
Art.
18 Na hipotese de decisao
deneqatoria de acessos as informacoes
solicitadas, bern como em quaisquer
casos de restricao ao acesso de
informacao ou documentos, podera 0
interessado
interpor
recurso
administrativo, motivadamente, no prazo
de ate 1O(dez) dias;
§ 1° - 0 recurso sera dirigido a
autoridade hierarquicamente 'superior a
que exarou a declsao impugnada, que
devera se manifestar no prazo de 5
(cinco) dias uteis da data do protocolo.
§ 2° - Mantida a recusa pela autoridade
hierarquicamente superior a que exarou
a decisao impugnada, esta devera
remeter
0
recurso
administrativo
juntamente com sua decisao ao
Secretario Municipal da Transparencia e
do Controle que, em ultima instancia
administrativa, ratificara a decisao ou
atendera 0 acesso a informacao
desejada.

IV - divulgar ou permitir a divulgacao ou
acessar ou permitir acesso indevido a
tnformacao
sigilosa ou lntormacao
pessoal;
V - impor sigilo a' informacao para obter
proveito pessoal ou de terceiro, ou para
fins de ocultacao de ate ilegal cometido
por si ou por outrem;
VI - ocultar, da revisao de autoridade
superior
competente,
inforrnacao
sigilosa para beneficiar a si ou a outrem,
ou em prejufzo de terceiros;
VII - destruir ou subtrair, por qualquer
meio, documentos concernentes a
possiveis violacoes de direitos humanos
por parte de agerites do Municipio.
§ 10 Atendido
0
principio
do
contradit6rio, da ampla defesa e do
devido processo legal, as condutas
descritas no caput serao consideradas
infracoes administrativas, que deverao
ser apenadas,. no minimo, com
suspensao, segundo os criterios nela
estabelecidos.
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§ 2° Pelas condutas descritas no caput,
podera 0 agente publico responder,
tarnbern, por improbidade administrativa,
conforme 0 disposto na Lei 8.429, de 2
de junho de 1992.
Art. 20. A pessoa fisica ou entidade
privada que detiver informacoes em
virtude de vinculo de qualquer natureza
com 0 poder publico e deixar de
observar 0 disposto nesta Lei estara
sujeita as seguintes sancoes:
I - advertencia:
II - multa;
III - rescisao do vinculo com 0 poder
publico;
IV - suspensao ternporaria de participar
em licltacao e impedimento de contratar
com a adminlstracao publica por prazo
nao superior a 2 (dois) anos;
V - dsclaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar com a adrninistracao
publica, ate que seja promovida a
reabilltacao perante a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade.
§ 1° As sancoes previstas nos incisos I,
III e IV poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, assegurado 0 direito
de defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de dez dias.
§ 2° A reabilitacao referida no inciso V
sera autorizada
somente quando 0
interessado efetivar 0 ressarcimento ao
6rgao
ou entidade
dos
prejuizos
resultantes e ap6s decorrido 0 prazo da
sancao aplicada com base no inciso IV.
§ 3° A apllcacao da sancao prevista no
inciso V e de competencia exclusiva da
autoridade maxima do 6rgao ou entidade
publica,
facultada
a
defesa
do
interessado, no respective processo, no
prazo de dez dias da abertu ra de vista.
Art. 21. as orqaos e entidades publicas
respondem diretamente
pelos danos
causados em decorrencia da divulga9ao
nao autorizada ou utlllzacao indevida de
inforrnacoes sigilosas ou informacoes
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pessoais,
cabendo
a apuracao
de
responsabilldade funcional nos casos de
dolo ou culpa, assegurado 0 respectivo
dire ito de reqresso,
Paraqrafo Unico - 0 disposto neste
artigo aplica-se a pessoa ffsica ou
entidade privada que, em virtude de
vinculo de qualquer
natureza
com
6rgaos ou entidades, tenha acesso a
informacao sigilosa ou pessoal e a
submeta a tratamento indevido,

Se~aoVII
Das entidades privadas sem fins
lucrativos
Art. 22. As entidades privadas sem fins
lucrativos
que
receberem
recursos
publicos para realizacao de acces de
interesse
publico
deverao
dar
publicidade as seguintes informac;6es:
I - copla do estatuto social atualizado da
entidade;
II - rslacao nominal atualizada dos
dirigentes da entidade; e
III - c6pia integral dos convenios,
contratos, termos de parcerias, acordos,
ajustes ou instrumentos
conqeneres
realizados
com 0 Poder Executivo
federal, respectivos aditivos, e relat6rios
finais de prestacao de contas, na forma
da leqislacao aplicavel,
§ 1° As informacoes de que trata 0 caput
serao divulgadas em sltio na Internet da
entidade privada e em q uadro de avisos
de amplo aces so publico em sua sede.
§ 2° A dlvulqacao em sftlo na Internet
referida no §1° podera ser dispensada,
por decisao do 6rgao ou entidade
publica, e mediante expressa justlflcacao
da entidade, nos casos de entidades
privadas sem fins lucrativos que nao
disponham de meios para realiza-la.
§ 3° As informac;6es de que trata 0 caput
deverao ser publicadas a partir da
celebracao do convenio, contrato, termo
de
parcena,
acordo,
ajuste
ou

dom.pmvc.ba.gov.br
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instrumento
conqenere,
serao
atualizadas periodicamente e flcarao
disponlveis ate cento e oitenta dias ap6s
a entrega da prestacao de contas final.
Art. 23. Os pedidos de lnformacao
referentes aos convenios, contratos,
termos de parcerias, acordos, ajustes ou
instrumentos conqeneres previstos no
Art. 22 deverao ser apresentados
diretamente aos 6rgaos e entidades
responsaveis pelo repasse de recursos.
Sec;ao VIII
Das Inforrnacoes Classificadas em
Grau de Sigilo
Art.
24 - Considera-se lnformacoes
protegidas pelo sigilo todas aquelas
imprescindiveis
a
sepuranca
da
sociedade e do Municipio, assim como
aquelas cujo acesso possa prejudicar a
tutela de interesses do Municipio em que
sejam de tal forma qualificadas pela
Comissao
Permanente
de
Monitoramento,
criado
pela
Lei
Complementar n? 2.064, de 15 de
Dezembro de 2015.
I - 0 grau de sigilo sera classificado de
acordo com os artigos 23 e 24 da Lei nO
12.527, de 18 de novembro de 2011.
§1°
A Comissao Permanente de
Monitoramento e Acompanhamento sera
composta por 01 (um) representante do
Gabinete Civil, 01 (um) da Procuradoria
Geral do Municipio e s era presidida
pel 0 (a) Secretarioia)
Municipal da
Transparencla e do Controle, a quem
lncurnblra esclarecer duvldas e qualificar
lnformacoes ou documentos como
sigiloso
§ 2° A comissao Permanente de
Monitoramento definira criterios objetivos
observando 0 disposto no § 5° da Lei
12.527/2011, para classificar quais as
informacoes podem ser enquadradas no
rol de inforrnacoes consideradas como
sigilosas no art. 23, incisos I a VIII, do

mesmo diploma legal.
§ 3° Somente tera acesso as
informacoes
sigilosas
pessoas
autorizadas pela Comissao Permanente
de Monitoramento, observando
0
disposto no art. 25, §1° da Lei
12.527/2011.

§ 4° 0 acesso a informacao classificada
como sigilosa cria a obriqacao para
aquele que a obteve de resguardar 0
sigilo, devendo a Comissao Permanente
de Monitoramento criar procedimentos e
medidas para protecao contra perda,
alteracao indevida, acesso, transrnlssao
e dlvulqacao nao autorizados, bem
como, apurar possiveis irregularidades
nos processos de divulga9ao destas.
Art. 25 - Este Decreto entra em vigor na
data da sua publicacao, ficando
revogadas as dlsposicoes em contrario.
Vit6ria da Conquista-BA, 05 setembro de
2017.
Herzem Gusrnao Pereira
Prefeito Municipal
ANEXOI
FORMULARIO PARA PEDIDO DE
ACESSO A INFORMACAO
Dados do requerente (pessoa fisica)
Nome:
Documento
Tipo:

ldentlflcacao:
_____

numero:

Enderec;o

fisico

Cidade:

_____

CEP
contato
e.mail

_

dom.pmvc.ba.gov.br

Telefone

Estado
para
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Qual a melhor forma de envio da
resposta ( ) endereco flslco
() e.mail
( ) buscar pessoalmente
( ) outros.
_

_____
CEP
contato ----e.mail

Telefone

para

Especiflcacao do pedido de acesso a
infcrmacac
Orgaol Entidade/Setor que se destina
o pedido

Qual a melhor forma de envio da
resposta: ( ) enderec;o fisico
() e.mail
() buscar pessoalmente
( ) outros.
_

Especificac;ao do pedido:

Especificac;ao do pedido de acesso a
lnforrnacao:
Orgaol Entidade/Setor que se destina
o pedido

Especlficacao do pedido:

FORMULARIO PARA PEDIDO DE
ACESSO A INFORMACAo
Dados
juridical

do

requerente

(pessoa
ANEXO II
Social:

Razao

Dados do requerente (pessoa fisica)
Nome:

CNPJ:
Nome

do

representante:

Cargo

do

representante:

Enderec;o
Cidade:

FORMULARIO PARA RECURSO

fisico
----

Estado

Documento
Tipo:

--------

*Enderec;o

dom.pmvc.ba.gov.br

de

Identiflcacao:
nurnero:
fisico

,
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FORMULARIOPARA RECURSO
*Cidade:

*Estado

-----

*CEP
contato
*e.mail

Dados do requerente (pessoa
juridical

*Telefone para
_

Razao

Qual a melhor forma de envio da
resposta ( ) enderec;ofisico
() e.mail
( ) buscar pessoalmente
( ) outros.
_
* Informar apenas em caso
alteracao dos dados cadastrais

de

Motivo do recurso:
( ) Ausencla de justificativa legal para
classjflcacao
( ) Autoridade classificadora nao
informada
( ) Data da classltlcacao (inicio/fim)
nao informada
( ) lnformacao classificada por
autoridade sem compatencla
( ) lnformacao incompleta
( ) lnformacao recebida nao solicitada
( ) lnformacao recebida por meio
diferente do solicitado
() Qutros
Justificativa do recurso:

Social:

CNPJ:
Nome

do

representante:

Cargo

do

representante:

*Endereco ffsico ---:-::=---:-----::-__
*Cidade:
*Estado --*CEP
*Telefone
contato--*e.mail

para

Qual a melhor forma de envio da
resposta: ( ) enderec;ofisico
( ) e.mail
() buscar pessoalmente
( ) outros ..
_
* Informar apenas em caso
alteracao dos dados cadastrais

de

Motivo do recurso:
( ) Ausencla de justificativa legal para
classiflcacao
( ) Autoridade classificadora nao
informada
( ) Data da classlflcacao (infcio/fim)
nao informada
( ) lnformacao classificada por
autoridade sem competencia
( ) lnformacao incompleta

( ) lnforrnacao recebida nao solicitada
( ) lnforrnacao recebida por meio
diferente do solicitado
() Qutros
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Justificativa do recurso:
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para 0 exercfcio financeiro de 2018,
compreendendo:
I - As Metas Fiscais da Adrninistracao
Publica Municipal;

e

II • As prioridades
metas para
exercfcio financeiro de 2018;

0

III - ~iret~izes e disposicoes especlficas,
relativas a elaboracao e execucao da Lei
Orcarnentaria Anual do Municipio;
IV . - Disposlcoes sobre alteracoes na
leqistacao tributaria do Municipio;

V - Dlsposicoes relativas
municipal;

Dispoe sobre as diretrizes orcarnentarias
para 0 exercicio de 2018 e da outras
providencias.

a divida publica

VI -Dlsposicoes relativas a polftica e
despesas do Municipio com pessoal e
encargos sociais;
VII - Disposicoes ,gerais.

o PREFEITO MUNICIPAL

DE VITORIA
DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
us,? de suas atribulcoes legais, com
arnmo nos artigos 74, inciso I e III, e
127A, inciso II, da Lei Orqanica do
Municipio;
Faco saber que a Camara Municipal
aprovou e eu, prefeito, sanciono a
seguinte Lei:
CAPiTULO I
DAS DISPOSIf;OES PRELIMINARES
Art.
1° Ficam estabelecidas, em
conformidade com 0 disposto na
Constituicao
Federal,
na
Lei
Complementar Federal 101; de 04 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) e na Lei ~rganica do Municipio,
art. 127, §2°, as drretrizes orcarnentarias
do Municipio de Vit6ria da Conquista

Paragrafo
unlco, Esta
Lei
cornpreendera,
tambern,
excepcionalmente, a definicao da
estrutu~a, orqanizacao, elaboracao e
alteracoes do orcarnento municipal.
Art.
2° Para efeito desta Lei sao
adotados os seguintes conceitos e
definicoes:
I - Entendem-se como Despesas Fixas
Obrigat6rias os seguintes gastos:
a) As despesas com
Municipal;
,

0

Serviyo da Divida

;

b) Os gastos relativos ao pagamento da
folh~ .normal de pessoal e seus encargos
SOCialS;

c)

As

despesas

necessaries

ao
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