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PREFEITURA DE
ALFREDO _CHAVES

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

40 0"

DECRETO N” 976-NI2015

EMENTA: Regulamenta a Lei Federal n°
12.527, de 18 de novembro de 2011, no
ambito do Poder Executivo, estabelecendo
procedimentos e outras providéncias
correlatas para garantir 0 direito de acesso a
informaoao, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espirito Santo, no cumprimento
de atribuiooes legals, em especial as oonstantes no artigo 45, inciso V da Lei Organica
Municipal, e tendo em vista 0 disposto na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA

CAPlTULO |
DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1°. Este decreto regulamenta a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de
2011, no ambito do Poder Executivo, estabeleoendo procedimentos e outras
providéncias correlatas a serem observados por seus orgaos e entidades, visando
garantir 0 direito de acesso a informaoao, conforme especifica.

Parégrafo unico. O direito de acesso a informagao de que trata este decreto nao
exclui outras hipoteses de garantia do mesmo direito previstas na legislagao
municipal.

Art. 2°. Os orgaos e entidades municipais assegurarao, as pessoas naturals e
juridicas, 0 direito de acesso a informagao, mediante a adooao de procedimentos
objetivos e ageis, de forma transparente, clara e em linguagem de facil
compreensao, observados os principles que regem a Administragéo Publica e as
diretrizes previstas nos arligos 3° e 4° deste decreto.

Art. 3°. Os procedimentos previstos neste decreto devem ser executados em
conformidade com as seguintes diretrizes:
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I - observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como excecao;
II — divulgagéo de informacoes de interesse publico, independentemente de
solicitacoes;
III — utilizacao de meios de comunicaoao viabilizados pela tecnologia da informacao;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparéncia na Administracao
Publica;
V — desenvolvimento do controle social da Administragao Publica.

Art. 4°. Cabe aos orgaos e entidades municipais, observadas as normas e
procedimentos previstos neste decreto, assegurar:
I — a gestéo transparente da informaoao, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgacao; I
II - a protecao da informacao, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e
integridade;
III — a protecao da informacao sigilosa e da informaoéo pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restricao de acesso.

Art. 5°. O acesso a informacao previsto neste decreto compreende, entre outros, os
direitos de obter:
I — orientacao sobre os procedimentos para a consecucao de acesso, bem como
sobre 0 local onde podera ser encontrada ou obtida a informacao almejada;
ll - informacao contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados
pelos orgaos ou entidades municipais, recolhidos ou nao a arquivos publicos;
III - informacao produzida ou custodiada por pessoa fisica ou entidade privada
decorrente de qualquer vinculo com os orgaos ou entidades municipais, mesmo que
esse vinculo ja tenha cessado;
IV - informacao primaria, integra, auténtioa e atualizada;
V — informacao sobre atividades exercidas pelos orgaos e entidades municipais,
inclusive as relativas a sua politica, organizacao e servicos;
VI — informacao pertinente a administracao do patrimonio publico, utilizacao de
recursos publicos, licitacoes e a contratos administrativos;
VII — informagao relativa:
a) a implementacao, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e
aooes dos orgaos e entidades municipais, bem como metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspecoes, auditorias, prestacoes e tomadas de contas realizadas
pelos érgaos de controle interno e externo, incluindo prestacoes de contas relativas
a exercicios anteriores. _

Art. 6°. Para os efeitos deste decreto, considera-se:
I - informacao: dados, processados ou nao, que podem ser utilizados para producao
e transmissao de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
ll — dados processados: aqueles submetidos a qualquer operaoao ou tratamento por
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meio de processamento eletronlco ou por meio automatizado com 0 emprego de
tecnologia da informacao;
III — documento: unidade de registro de informagoes, qualquer que seja o supoite ou
formato;
IV - informacao sigllosa: lnformacao submetida temporariamente a restrloao de
acesso publico em razao de sua imprescindibilidade para a seguranoa da sociedade
e do Estado, bem assim aquelas abrangidas pelas demais hlpoteses legals de sigllo;
V - informacao pessoal: informacao relaclonada a pessoa natural identiflcada ou
ldentlflcavel, relativa a lntimidade, vida privada, honra e lmagem;
VI - tratamento da informaoao: conjunto de acoes referentes a producao, reoepcao,
classiflcaoao, utillzacao, acesso, reproducao, transporte, transmlssao, distribulcéo,
arquivamento, armazenamento, eliminacao, avaliacao, destinacao ou controle da
lnformaoao;
Vll — disponibilidade: qualidade da informacao que pode ser conhecida e utllizada
por individuos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VIII — autenticidade: qualidade da informacao que tenha sido produzida, expedida,
recebida ou modificada por determinado individuo, equipamento ou sistema;
IX - integridade: qualidade da informacao nao modificada, inclusive quanto a origem,
translto e destino;
X ~— primariedade: qualidade da informaoao coletada na fonte, com o maximo de
detalhamento possivel, sem modificacoes;
XI — informacao atualizada: informacao que reune os dados mais recentes sobre o
tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas especlficas
ou conforme a periodicidade estabeleclda nos sistemas lnformatlzados que a
organizam; ’
XII - documento preparatorlo: documento formal utilizado como fundamento da
tomada de declsao ou de ato administratlvo, a exemplo de pareceres e notas
tecnicas.

Art. 7°. A busca e o fornecimento da informaoao sao gratuitos, ressalvada a
cobranca do valor referente ao custo dos servioos e dos materials utilizados, tais
como reproducao de documentos, midlas digitais e postagem.

Parégrafo unico. Esta isento de ressarcir os custos dos servlcos e dos materials
utilizados aquele cuja situacéo economica nao Ihe permlta fazé-lo sem prejuizo do
sustento proprlo ou da famllla, declarada nos termos da Lei Federal n° 7.115, de 29
de agosto de 1983.

CAPITULO ll
DA ABRANGENCIA
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Art. 8°. Sujeitam-se ao disposto neste decreto os orgaos da Administracao Dlreta e
Indlreta e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio.

§ 1°. A divulgacao de informacoes de empresas publicas, sociedades de economia
mlsta e demais entidades controladas pelo Munlclpio que atuem em regime de
concorréncia, sujeltas ao disposto no artlgo 173 da Constituicao Federal, submete-
se as normas pertinentes da Comissao de Valores Moblliarios, a fim de assegurar
sua competltlvldade, governanca corporativa e, quando houver, os lnteresses de
acionistas minorltarios.

§ 2°. Nao se sujeitam ao disposto neste decreto as lnformagoes relatlvas a atividade
empresarlal de pessoas fisicas ou jurldicas de direito privado, obtidas pela
fiscalizacao tributaria ou por outros orgaos ou entidades munlcipals no exercicio de
suas atividades regulares de fiscalizaoao, controle, regulacao e supervisao, cuja
divulgacao possa representar vantagem competltlva a outros agentes economicos.

Art. 9°. O acesso a informacao disciplinado neste decreto nao se aplica:
I - as hlpoteses de sigilo previstas na Iegislacao, como fiscal, bancario, de
operacoes e servicos no mercado de capitals, comercial, profissional, industrial e
segredo de justlca;
ll — as informacoes referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientificos
ou tecnologicos cujo sigilo seja imprescindivel a seguranca da sociedade e do
Estado.

CAPITULO |||
DA TRANSPARENCIA ATIVA

Art. 10. E dever dos orgaos e entidades da Administracao Publica Municipal
promover, independentemente de requerlmento, a divulgacao, na Internet, de
informacoes de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1°. Serao divulgadas no Portal da Transparéncla, na Internet, sem prejulzo da
divulgacao em outros sitios dos orgaos e entidades munlcipals, as informacoes
sobre:
I - repasses ou transferéncias de recursos financeiros;
ll — execuoao orcamentaria e financeira detalhada;
III - licitaooes realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além
dos extratos dos contratos firmados.

§ 2°. A divulgacao de informacoes sobre funcionarios, empregados e servidores
obedecera a leglslacao especifica que disclplina a matéria.
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§ 3°. Em conformidade com o padrao a ser estabelecldo pela Secretaria de
Administracao, todos os orgaos e entidades munlcipals deverao manter, em seus
respectivos sitios na Internet, Seoao especiflca para a divulgacao das seguintes
informacoesz
I — estrutura organlzacional, competencies, Iegislagao aplicavel, principals cargos e
seus ocupantes, endereco e telefones das unldades, horarios de atendimento ao
plJbliC0§
ll - dados gerais para o acompanhamento de programas, acoes, projetos e obras de
orgaos e entidades;
lll — respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;
IV — resultados de inspecoes, auditorias, prestacoes e tomadas de contas realizadas
pelos orgaos de controle interno, incluindo prestacoes de contas relatlvas a
exercicios anteriores;
V — contato da autorldade de monitoramento, prevista no artlgo 75 deste decreto,
bem como 0 telefone e o correio eletronico do Servloo de lnformacoes ao Cidadao —
SIC do orgao ou entidade municipal.

§ 4°. As informacoes poderao ser disponibilizadas por meio de ferramenta de
redirecionamento de pagina na Internet, quando estiverem disponiveis em outros
sitios governamentais.

Art. 11. Os sitios dos orgaos e entidades munlcipals na Internet deverao atender aos
seguintes requisltos, dentre outros:
I - conter formulario para pedido de acesso a informacao;
ll - conter ferramenta de pesquisa de conteudo que permlta 0 acesso a informacao
de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de facil compreensao;
III — possibilitar a gravacao de relatorlos em diversos formatos eletronicos, inclusive
abertos e nao proprietarios, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a
analise das informacoes;
IV - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estruturados e Iegiveis por maquina;
V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturacao da informacao;
VI — garantir autentlcldade e integridade das informacoes disponiveis para acesso;
VII — manter atuallzadas as informacoes disponiveis para acesso;
VIII - indicar instrucoes que permitam ao requerente comunicar- se, por via
eletronica ou telefonica, com o orgao ou entidade; *
IX — garantir a acessibllidade de conteudo para pessoas com deflcléncia.

Paragrafo unico. Os requisltos previstos neste artlgo poderao ser Iimitados sempre
que a disponibilizacao comprometer a seguranca das lnformacoes ou dos sistemas.
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CAPITULO IV DA TRANSPARENCIA PASSIVA
Secaol

Do Servico de Informagao ao Cidadao

Art. 12. Todas as secretarias, autarquias e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Munlclpio deverao dispor de, no minimo, uma unidade fisica para
atendimento ao publico, com a finalidade de abrigar seu proprio Servico de
Informacoes ao Cidadao — SIC, o qual tera por objetivos:
I - receber e registrar pedldos de acesso a informaoao;
II — atender, informar e orlentar o publico quanto ao acesso a informacao.

§ 1°. O SIC sera lnstalado em unidade fisica ldentificada, de facil acesso e aberta ao
publico.

§ 2°. Onde nao houver posslbilldade de instalacao da unidade fisica do SIC, devera
ser oferecldo a populacao, no minimo, o servico de receblmento e registro dos
pedldos de acesso a informacao.

§ 3°. Compete ao SIC:
I - o receblmento do pedido de acesso e, sempre que possivel, o fornecimento
imediato da informacao;
II »- o registro do pedido de acesso em sistema eletronico especifico e a entrega do
numero de protocolo, que contera a data de apresentacao do pedido;
III — o encaminhamento do pedido recebido e registrado ao responsavel pelo
fornecimento da informagao, previsto no artlgo 18 deste decreto, quando couber.

Art. 13. A realizacao de audiénclas ou consultas publicas, o incentlvo a participacao
popular e as demais formas de dlvulgaoao das acoes do Poder Publico obedecerao
as normas e procedimentos previstos na Iegislacao municipal aplicavel a matéria.

Secao ll
Do Pedido de Acesso a lnformacao

Art. 14. Qualquer pessoa, natural ou juridica, devidamente ldentificada, podera
formular pedido de acesso a informacao.
§ 1°. O pedido sera apresentado em formulario padronizado, preferencialmente em
meio eletronico, no sitlo na Internet, ou em meio flslco, no SIC dos orgaos e
entidades do Poder Executlvo Municipal.

§ 2°. Para fins de controle e protocolo:
I — o pedido apresentado em meio fisico nos SIC's dos orgaos referidos no “caput"
do artlgo 12 sera obrigatoriamente cadastrado no sistema eletronlco especifico,
quando entao sera gerado o numero de protocolo e certlficada a data do

6

A7



receblmento do pedido, a partlr da qual se inlcia a contagem do prazo de resposta;
ll — nao sera acelto o pedido formulado por qualquer outro meio nao previsto no § 1°
deste artlgo, tais como contato telefonico, fac-simile, correspondéncla eletronlca ou
fisica.

§ 3°. O prazo de resposta sera contado a partlr da data de apresentacao do pedido
na forma do §1° deste artlgo.

Art. 15. O pedido de acesso a informacao devera conter:
I — o nome do requerente;
II - o numero de documento de identificaoao valido;
III — a especlflcacao, de forma clara, objetiva e precisa, da informacao requerida; e
IV—- o endereco fisico ou eletronico do requerente, para receblmento de
comunlcacoes ou da informacao requerida.

Art. 16. Nao serao atendidos pedldos de acesso a informacao:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
lll — que exijam trabalhos adicionais de analise, interpretacao ou consolidacao de
dados e lnformacoes, ou servico de producao ou tratamento de dados que nao seja
de competéncia do orgao ou entidade.

§ 1°. A informacao sera disponibilizada ao interessado da mesma forma que se
encontrar arqulvada ou registrada no orgao ou entidade municipal, nao cabendo a
estes ultimos realizar qualquer trabalho de consolidacao ou tratamento de dados,
tais como a elaboracao de planilhas ou banco de dados, bem como produzir
lnformacoes a pedido do interessado, nao exigidas pela legislacao municipal
anterior.

§ 2°. Nas hipoteses do lnciso Ill do “caput" e do § 1° deste artlgo, sem prejuizo da
seguranca e da protecao da informacao, o orgao ou entidade municipal devera, caso
tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informaooes a partlr das
quais o requerente podera realizar a interpretacao, consolidacao ou tratamento de
dados.

§ 3°. Quando nao for autorizado acesso integral a lnformacao por ser ela
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso a parte nao sigilosa por meio de
certidao, extrato ou copia com ocultacao da parte sob sigilo.

§ 4°. lnformado do extravlo da informacao sollcltada, podera o interessado requerer
a autorldade competente a imediata abertura de procedlmento tendente a apurar o
desaparecimento da respectiva documentacao.
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§ 5°. Verificada a hipotese prevista no § 4° deste artlgo, o responsavel pela guarda
da lnformacao extraviada devera, no prazo de 10 (dez) dias, justlficar o fato,
apresentar provas ou indicar testemunhas que comprovem sua alegacao.

Art. 17. Sao vedadas exlgéncias relatlvas aos motivos do pedido de acesso a
informacao de interesse publlco.
§ 1°. Sao consideradas de interesse pubiico aquelas informacoes cujos orgaos e
entidades munlcipals tém 0 dever de divulgar, independentemente de requerimento,
na forma do artlgo 10 deste decreto.

§ 2°. Quando a informacao solicltada for de interesse pessoal ou sua divulgacao
puder, de algum modo, causar dano a outrem, o pedido devera ser motlvado, a fim
de que possa ser aferido, pelo orgao ou entidade competente, o legitlmo interesse
do requerente. .

Segao lll
Do Procedlmento de Acesso a lnformagao

Art. 18. Recebldo o pedido e estando a informacao disponivel, o acesso sera
imediato.
§ 1°. Caso nao seja possivel o acesso imediato, a autorldade mencionada no §1°
devera, no prazo de ate 20 (vinte) dias:
I - envlar a lnformacao ao endereco fisico ou eletrénlco lnformado;
II - comunlcar a data, 0 local e 0 modo para a reallzacao da consulta a informacao, a
reproducao ou a obtencao da certidao relativa a informacao;
Ill — comunlcar que nao possui a informacao ou que nao tem conhecimento de sua
existéncia;
IV — indicar, caso tenha conhecimento, o orgao ou entidade responsavel pela
informacao ou que a detenha; ou
V - indicar as razoes de fato ou de direito da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2°. Nas hlpoteses em que o pedido de acesso a informacao demandar manuseio
de grande volume de documentos ou a movimentacao do documento puder
comprometer sua regular tramitacao, sera adotada a medida prevista no lnciso ll do
§ 1° deste artlgo.

§ 3°. Quando se tratar de acesso a lnformacao contida em documento cuja
manipulacao possa prejudlcar sua integrldade, devera ser oferecida a consulta de
copia, com certlficagao de que esta confere com o original.
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§ 4°. Na imposslbilidade de obtencao de copia de que trata o § 3° deste artlgo, o
interessado podera solicltar que, as suas expensas e sob a supen/lsao de servidor
poblico, a reproducao seja feita por outro meio que nao ponha em rlsco a integridade
do documento original.

§ 5°. Sem prejuizo da seguranoa e da protecao das informacoes, bem como do
cumprlmento da legislacao aplicavel, o orgao ou entidade municipal podera oferecer
meios para que o proprio interessado possa pesqulsar a lnformacao de que
necessnar

Art. 19. O prazo para resposta do pedido podera ser prorrogado por 10 (dez) dias,
mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial
de 20 (vinte) dlas.

Art. 20. Caso a informacao esteja disponivel ao publico em formato impresso,
eletronico ou em outro meio de acesso universal, 0 orgao ou entidade municipal
devera orlentar o interessado quanto ao local e modo para consultar, obter ou
reproduzir a informacao.
§ 1°. Na hipotese do “caput" deste artlgo, 0 orgao ou entidade desobrlga-se do
fornecimento direto da informacao, salvo se o requerente declarar nao dispor de
meios para consultar, obter ou reproduzir a lnformacao.

§ 2°. A informacao armazenada em formato digital sera fornecida nesse formato,
caso haja anuéncla do requerente.

Art. 21. Quando o fornecimento da informaoao implicar reproducao de documentos,
o orgao ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizara ao
interessado 0 Documento de Arrecadacao do Munlclpio de Alfredo Chaves ou
documento equivalente para pagamento do preco ptiblico correspondente.

Paragrafo (inico. A reproducao de documentos ocorrera no prazo de 10 (dez) dias,
contado da comprovacao do pagamento pelo interessado ou da entrega da
declaracao prevista no paragrafo unico do artlgo 7° deste decreto, ressalvadas
hlpoteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a
reproducao demande prazo superior.

Art. 22. Negado 0 pedido de acesso a informacao, sera envlada ao interessado, no
prazo de resposta, comunicacao com: -
I - as razoes da negativa de acesso e seu fundamento legal;
II - a posslbilldade e prazo de apresentagao do recurso cabivel, com indlcagao da
autorldade que 0 apreciara; e
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Ill — a posslbilldade de apresentacao de pedido de desclasslflcacao da informacao,
quando for 0 caso, com indlcacao da autorldade classificadora que o apreciara.

Paragrafo (inico. As razoes da negativa de acesso a lnformacao classiflcada
indicarao o fundamento legal da classificacao e a autorldade que a classlficou.

Art. 23. O acesso a documento preparatorio ou informagao nele contida, utilizados
como fundamento de tomada de decisao ou de ato admlnistrativo, sera assegurado
a partlr da edicao do ato ou decisao.

Secao IV
Dos Recursos

Art. 24. O requerente podera apresentar reclamacao quando:
I — nao obtiver resposta ao seu pedido dentro do prazo regulamentar, incluindo
eventual prorrogacao;
II — a resposta a ele fornecida for incompleta, obscura, contraditoria ou omissa;
III — nao concordar com a resposta.

§ 1°. O prazo para apresentacao da reclamacao sera de 10 (dez) dias, contado do
término do prazo de resposta, na hipotese do lnciso I do “caput" deste artlgo, ou do
fornecimento da resposta, na hlpotese dos inclsos ll e I II do “caput" deste artlgo.

§ 2°. A reclamacao sera julgada pela autorldade menclonada no § 1° do artlgo 18, no
prazo de 10 (dez) dias, contado da apresentacao.

Art. 25. Contra a decisao que julgar a reclamaoao, podera o interessado apresentar
recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contado da cléncia da declsao, a autorldade
maxima do orgao ou entidade municipal mencionado no “caput" do artlgo 12, que
devera aprecia-Io no prazo de 5 (cinco) dias, contado da apresentacao.

Art. 26. Contra a decisao que julgar o recurso previsto no artlgo 25 deste decreto,
podera o interessado apresentar recurso de revlsao a Comissao Municipal de
Acesso a lnformaoao, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciéncia da decisao.

Segao V
Dos Prazos e Das lntimagoes

Art. 27. Os prazos flxados neste decreto serao contlnuos, excluindo-se, na sua
contagem, o dia de inicio e incluindo-se o do venclmento.
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Art. 28. Os prazos so se inlciam ou vencem em dia de expediente normal na
reparticao em que tramita o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 29. Consldera~se intlmado o interessado:
I - quando a informacao ou declsao for envlada para o seu endereco eletronico, na
mesma data do envio;
ll — quando a lnformacao ou decisao for envlada para o seu endereco fisico, 15
(quinze) dias apos a postagem; ou
Ill — na hipotese do lnciso ll do § 2° do artlgo 18, a partlr da data lndicada para
consulta ou reproducao.

CAPITULO v
DAS INFORMACOES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

Secao I
Da Classiflcacao de lnformacoes quanto ao Grau e Prazos de Slgllo

Art. 30. Sao passiveis de classificacao as informacoes consideradas impresclndiveis
a seguranca da sociedade ou do Estado, cuja divulgacao ou acesso irrestrito
possam:
I — por em rlsco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do terrltorio
nacional;
ll — prejudicar ou por em rlsco a conducao de negociacoes ou as relacoes
internacionals do Pals;
Ill - prejudicar ou por em rlsco informacoes fornecidas em carater sigiloso por outros
Estados e organismos lnternacionais;
IV - por em rlsco a vida, a seguranca ou a saude da populacao;
V - oferecer elevado rlsco a estabilidade financeira, economica ou monetarla do
Pals;
VI - prejudicar ou causar rlsco a pianos ou operacoes estratégicos das Foroas
Armadas;
VII — prejudicar ou causar rlsco a projetos de pesquisa e desenvolvimento clentifico
ou tecnologlco, assim como a sistemas, bens, instalacoes ou areas de interesse
estratégico nacional, observado o disposto no lnciso II do “caput" do artlgo 9° deste
decreto;
VIII — por em rlsco a seguranoa de instituigoes ou de altas autoridades nacionais ou
estrangeiras e seus familiares; ou
IX - comprometer atividades de inteligéncia, de investigacao ou de fiscalizacao em
andamento, relacionadas com prevencao ou repressao de infracoes.

Art. 31. A informacao em poder dos orgaos e entidades, observado o seu teor e em
razao de sua imprescindibilidade a seguranca da sociedade ou do Estado, podera
ser classlficada no grau ultrassecreto, secreto ou reservado.
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Art. 32. Para a classificaoao da informacao em determinado grau de sigilo, devera
ser observado o interesse publico da informaoao e utilizado o critério menos
restrltivo possivel, considerando:
I — a gravidade do rlsco ou dano a seguranca da sociedade e do Estado; e
II — 0 prazo maximo de classificacao em grau de sigilo ou o evento que deflna seu
termo final.

Art. 33. Os prazos maximos de restricao de acesso a informacao, conforme o grau
de classlflcacao, vigoram a partlr da data de sua producao e sao os seguintes:
I — grau ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;
ll — grau secreto: 15 (quinze) anos;
lll — grau reservado: 05 (cinco) anos.
§ 1°. Podera ser estabelecida como termo final de restricao de acesso a ocorréncia
de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo maximo
de classificacao.

§ 2°. Transcorrido o prazo de classificacao ou consumado o evento que define o seu
termo final, a informacao tornar-se-a, automatlcamente, de acesso publico.

Art. 34. As informacoes que puderem colocar em rlsco a seguranca do Prefeito,
Vice-Prefeito, seus conjuges ou companheiros e filhos serao classificadas no grau
reservado e ficarao sob sigilo ate 0 térmlno do mandato em exercicio ou do ultimo
mandato, em caso de reeleicao.

Art. 35. A classificacao de informacao é de competéncia:
I - no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Prefeito;
b) Vice-Prefeito;

ll — no grau secreto, aos Secretarios Municipais e autoridades com as mesmas
prerrogativas e status;

lll - no grau reservado, das autoridades referidas nos inclsos I e II, das que exercam
funcoes de direcao.

§ 1°. A competéncia prevista nos inclsos I e II do “caput" deste artlgo, no que se
refere a classificacao como ultrassecreta e secreta, podera ser delegada pela
autorldade responsavel a agente publico, vedada a subdelegacao.as
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§ 2°. O dirigente maxlmo do orgao ou entidade podera delegar a competéncia para
classificacao no grau resewado a agente publico que exerca funoao de direcao,
comando ou chefia, vedada a subdelegacao.

Secao ll
Dos Procedlmentos para Classificacao de lnformacao

Art. 36. A decisao que classlficar a informaoao em qualquer grau de sigilo devera
ser formalizada em Termo de Classificacao, conforme modelo anexo a este decreto,
contendo:
I — o grau de sigilo;
ll — o assunto sobre o qual versa a informacao;
III — o tlpo de documento;
IV - a data da producao do documento;
V - a indicacao do(s) dlsposltivo(s) IegaI(is) que fundamenta(m) a classiflcacao;
VI — o fundamento ou as razoes da classificacao, observados os critérios
estabelecldos no artlgo 32;
VII — a indicacao do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento
que defina o seu termo final;
VIII — a data da classlficagao; "
IX — a identiflcacao da autorldade que classificou a infonnacao.

§ 1°. O Termo de Classlflcagao seguira anexo a informagao.

§ 2°. A decisao referida no “caput" deste artlgo sera mantida no mesmo grau de
sigilo que a lnformacao classificada.

Art. 37. A autorldade ou 0 agente publico que classlficar informagao no grau
ultrassecreto ou secreto devera encaminhar copia do Termo de Classlflcacao a
Comissao Municipal de Acesso a Infonnacao, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da decisao de classlficacao ou de ratificacao.

Art. 38. Na hipotese de documento que contenha informacoes classificadas em
dlferentes graus de sigilo, sera atribuido ao documento tratamento do grau de sigilo
mais elevado, flcando assegurado 0 acesso as partes nao classificadas por meio de
certidao, extrato ou copia, com ocultacao da parte sob sigilo.

Art. 39. Os orgaos e entidades munlcipals poderao constituir comissao de apoio
para classificacao de documentos, com as seguintes atribuicoes, dentre outras:
I — opinar sobre a informaoao produzida no ambito de sua atuacao para fins de
classificacao em qualquer grau de sigilo;
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II — assessorar a autorldade classificadora ou a autorldade hierarquicamente
superior quanto a desclassificacao, reclassificacao ou reavaliaoao de informacao
classiflcada em qualquer grau de sigilo;
III — propor 0 destino final das lnformacoes desclasslficadas, indlcando os
documentos para guarda permanente;
IV - subsidiar a elaboracao do rol anual de informacoes desclassificadas e
documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet.

Paragrafo unlco. As comissfaes a que se refere o “caput" deste artlgo serao
integradas, preferencialmente, por servidores de nivel superior das areas juridica, de
admlnistracao geral, de contabilidade, de economia, de engenharla, de
biblloteconomia, de tecnologia da lnformacao e por representantes das areas
especificas da documentaoao a ser analisada.

Secao lll
Da Desclassiflcagao e Reavaliagao da lnformacao Classlflcada em Grau de

Sigilo

Art. 40. A classificacao das informacoes sera reavallada pela autorldade
classificadora ou por autorldade hierarquicamente superior, mediante provocacao ou
de oficio, para desclassificacao ou reduoao do prazo de sigilo.

Paragrafo finlco. Para o cumprlmento do disposto no “caput" deste artlgo, devera
ser observado:
I — o prazo maximo de restricao de acesso a informacao;
II - o prazo maximo de 04 (quatro) anos para revisao de oficio das lnformacoes
classificadas no grau ultrassecreto ou secreto;
lll - a permanéncia das razoes da classificacao;
IV — a posslbilldade de danos ou riscos decorrentes da divulgacao ou acesso
irrestrito da informacao;
V — a peculiaridade das informacoes produzidas no exterior por autoridades ou
agentes publicos.

Paragrafo (inico. Na hipotese de reducao do prazo de sigilo da informacao, o novo
prazo de restricao mantera como termo inicial a data de producao da informaoao.

Art. 41. O pedido de desclassificacao ou de reavaliacao da classificacao podera ser
apresentado aos orgaos e entidades munlcipals independentemente de existir prévio
pedido de acesso a lnformacao. 4

1
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Paragrafo (inlco. O pedido de que trata o “caput” deste artlgo devera ser
enderecado a autorldade classificadora, a qual proferira sua declsao no prazo de 30
(trinta) dlas.

Art. 42. Negado 0 pedido de desclasslficacao ou de reavallacao pela autorldade
classificadora, 0 requerente podera apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias,
contado da ciéncla da respectlva decisao, a Comissao Municipal de Acesso a
lnformacao.

Paragrafo (inlco. No caso de lnformacoes produzidas por autoridades ou agentes
poblicos no exterior, o requerimento de desclassiflcacao e reavaliacao sera
apreciado pela autorldade hierarquicamente superior que estiver em terrltorlo
brasileiro.

Art. 43. A decisao da desclassiflcacao, reclasslflcacao ou reducao do prazo de sigilo
de informacoes classificadas devera constar das capas dos processos, se houver, e
de campo aproprlado no Termo de Classiflcacao.

Secao IV
Das Disposigoes Gerais deste Capitulo

Art. 44. E dever do Munlclpio controlar o acesso e a divulgacao de informacoes
slgllosas produzidas por seus orgaos e entidades, assegurando a sua protecao
contra perda, alteracao indevida, acesso, transmlssao e dlvulgacao nao autorlzados.

Art. 45. As informacoes classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, mesmo apos
eventual desclassiflcacao, serao definitlvamente preservadas, observados os
procedimentos de restrloao de acesso enquanto vigorar o prazo da classlflcacao.

Art. 46. As lnformacoes classificadas como reservadas, apos o térmlno do prazo de
classificacao ou em caso de eventual desclassificacao, as lnformacoes que nao
forem objeto de classlficacao, as lnformacoes pessoais e as informacoes referidas
no artlgo 9° deste decreto serao preservadas pelo prazo indicado na tabela de
temporalldade especifica de cada orgao ou entidade municipal.

Art. 47. As informacoes sobre condutas que impliquem vlolacao dos direitos
humanos praticada por agentes publlcos ou a mando de autoridades poblicas nao
poderao ser objeto de classiflcaoao em qualquer grau de sigilo e nem ter seu acesso
negado.

Art. 48. Nao podera ser negado acesso as informacoes necessarias a tutela judicial
ou administrativa de direitos fundamentals.
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Paragrafo (inico. O requerente devera apresentar razoes que demonstrem a
exlsténcia de nexo entre as informacoes requeridas e o direito que se pretende
proteger.

Art. 49. O acesso, a dlvulgacao e o tratamento de informacao classiflcada em
qualquer grau de sigilo ficarao restrltos a pessoas que tenham necessldade de
conhecé-la, sem prejuizo das atrlbuicoes de agentes pilibllcos autorlzados por Iel.

Paragrafo unico. O acesso a informacao classiflcada como sigilosa cria, para
aquele que a obteve, a obrlgaoao de resguardar o sigilo.

Art. 50. As Secretarias desta municlpalldade deverao provldenciar as medldas
necessarias para que 0 pessoal a ela subordlnado conheca as normas e observe as
medldas e procedimentos de seguranoa para tratamento de informaooes
classificadas em qualquer grau de sigilo.

Paragrafo finico. A pessoa natural ou juridica, inclusive aquela menclonada no
artlgo 68 deste decreto, que, em razao de qualquer vinculo com o Poder Publico,
executar atividades de tratamento de informacoes classificadas, adotara as
providéncias necessarias para que seus empregados, prepostos ou representantes
obsen/em as medldas e procedimentos de seguranca das lnformacées.

Art. 51. A autorldade maxima de cada orgao ou entidade publlcara anualmente, até
o dia 1° de feverelro, em sitlo na Internet:
I — o rol das informaooes desclassificadas nos ultimos 12 (doze) meses;
ll - 0 rol das lnformacoes classificadas em cada grau de sigilo, que devera conter:
a) a indicacao do(s) dlspositivo(s) IegaI(ls) que fundamenta(m) a classlficagao;
b) a data da producao, a data da classlflcacao e o prazo da classiflcacao;
III - o relatorio estatistlco com a quantldade de pedldos de acesso a informacao
recebldos, atendidos e lndeferidos;
IV - as lnformacoes genérlcas sobre os lnteressados.
§ 1°. Os orgaos e entidades munlcipals deverao manter em meio flslco as
informacoes previstas no “caput" deste artlgo para consulta pllibllca em suas sedes.

§ 2°. Os orgaos e entidades munlcipals manterao extrato com a llsta de lnformaooes
classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da
classlflcacao.

CAPITULO VI
DA colvilssfilo MUNICIPAL DE ACESSO A INFORMACAO

.'1
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Art. 52. A Comlssao Municipal de Acesso a Informacao sera integrada por 01 (um)
representante de cada secretarla, indicado pelo Secretario Municipal e orgao da
administracao publica lndlreta.

Paragrafo (inico. Cada lntegrante lndlcara suplente a ser designado por ato do
Presidente da Comissao.

Art. 53. Compete a Comlssao Municipal de Acesso a lnformacao:
I — rever, de oflcio ou mediante provocaoao, a classificaoao de informacao no grau
ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliacao, no maximo a cada O4 (quatro) anos;

ll - requlsitar da autorldade que classlficar informacao no grau ultrassecreto ou
secreto esclarecimento ou conteudo, parclal ou integral, da lnformagao, quando as
informacoes constantes do Termo de Classlflcacao nao forem suficientes para a
revlsao da classificacao;

III - decidir recursos apresentados contra decisao proferida:
a) pela Controladoria-Geral do Munlclpio, em grau recursal, a pedido de acesso a
informacao ou as razoes da negativa de acesso a informacao; ou
b) pelos Secretario ou autorldade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a
pedido de desclassificacao ou reavaliacao de informacao classiflcada;

IV - prorrogar por uma (mica vez, e por periodo determinado nao superior a vinte e
cinco anos, o prazo de sigilo de informacao classiflcada no grau ultrassecreto.

V — apresentar relatorlo anual ao Prefelto sobre o cumprlmento da Lei de Acesso a
Informacao.

Paragrafo (inlco. A nao deliberacao sobre a revlsao de oficio, no prazo previsto no
lnciso I do “caput" deste artlgo, impllcara a desclasslficacao automatica das
lnformacoes. '

Art. 54. A Comissao Municipal de Acesso a lnformacao se reunira, ordlnarlamente,
uma vez por mes e, extraordinarlamente, sempre que necessario.

Paragrafo (inico. As reunloes serao realizadas com a presence de, no minimo, 05
(cinco) lntegrantes.

Art. 55. Os requerlmentos de prorrogacao do prazo de classificacao de informacao
no grau ultrassecreto, conforme previsto no lnciso IV do “caput" do artlgo 53,
deverao ser encaminhados a Comissao Municipal de Acesso a Informacao em ate 1
(um) ano antes do vencimento do termo final de restricao de acesso.
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Paragrafo finlco. O requerimento de prorrogacao do prazo de sigilo de lnformacao
classiflcada no grau ultrassecreto devera ser apreciado, lmpreterivelmente, em ate 3
(tres) sessoes subsequentes a data de sua apresentacao, ficando sobrestadas, ate
que se ultime a votacao, todas as demais deliberacoes da Comissao.

Art. 56. A Comissao Municipal de Acesso a Informacao devera apreciar os recursos
a ela enderecados, lmpreterivelmente, ate a terceira reuniao ordinarla subsequente a
data de sua autuacao.

Art. 57. A revisao de oflclo da informacao classiflcada no grau ultrassecreto ou
secreto sera apreciada em ate tres sessoes anteriores a data de sua
desclassificacao automatica.

Art. 58. As deliberacoes da Comissao Municipal de Acesso a lnformacao serao
tomadas:
I — por maioria absoluta, quando envolverem as competencias previstas nos inclsos I
e IV do “caput" do artlgo 53 e no artlgo 60;
ll — por maioria simples dos votos, nos demais casos.

Art. 59. A indicacao do Presidente da Comissao Municipal de Acesso a Informacao
sera feita por seus pares.

Paragrafo iinico. O Presidente da Comissao exercera, alem do voto ordinarlo,
tambem o de qualidade nos casos de empate nas votacoes do colegiado.

Art. 60. A Comissao Municipal de Acesso a Informacao aprovara seu reglmento
interno, que dispora sobre sua organlzacao e funcionamento.

CAPITULO VII
DAS INFORMACOES PESSOAIS

Art. 61. O tratamento das lnformacees pessoais deve ser feito de forma transparente
e com respeito a lntlmidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como
as Iiberdades e garantlas individuals.

Art. 62. As informacoes pessoais relatlvas a lntlmidade, vida privada, honra e
imagem detidas pelos orgaos e entidades:
I - serao de acesso restrlto a agentes pI]b|lCOS legalmente autorlzados e a pessoa a
que se referirem, independentemente de classiflcacao de sigilo, pelo prazo maximo
de 100 (cem) anos, contado da data de sua produgao; A,
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ll - poderao ter sua dlvulgacao ou acesso por terceiros autorlzados por previsao
legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Paragrafo iinico. Caso o titular das informacoes pessoais esteja morto ou ausente,
os direitos de que trata este artlgo assistem ao conjuge ou companheiro, aos
descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no paragrafo ijinico do artlgo 20
da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janelro de 2002, e na Lei Federal n° 9.278, de 10
de maio de 1996.

Art. 63. O consentimento referido no lnciso II do “caput" do artlgo 62 nao sera
exigldo quando o acesso a lnformagao pessoal for necessario:
I — a prevencao e diagnostico medico, quando a pessoa estiver fisica ou legalmente
incapaz, ficando sua utllizacao restrita exclusivamente ao tratamento medico;
ll — a realizacao de estatisticas e pesquisas clentificas de evidente interesse publico
ou geral, previstos em lei, vedada a identiflcacao da pessoa a que a informacao se
referir;
lll - ao cumprlmento de declsao judicial;
IV - a defesa de direitos humanos de terceiros;
V — a protecao do interesse publico geral e preponderante.

An. 64. A restrigao de acesso a informacoes pessoais de que trata o artlgo 61 nao
podera ser invocada:
I — com o intuito de prejudicar processo de apuracao de irregularidades conduzido
pelo Poder PCIDIICO, no qual 0 titular das informacees seja parte ou interessado;
ll — quando as informacoes pessoais estiverem contldas em conjuntos de
documentos necessarios a recuperacao de fatos historicos de maior relevancia.

Art. 65. Compete a autorldade maxlma do orgao ou entidade municipal mencionado
no “caput" do artlgo 12 deste decreto, de forma fundamentada e mediante
provocacao, reconhecer a lncldencia da hipotese prevista no lnciso ll do “caput" do
artlgo 64 sobre documentos que tenha produzldo ou acumulado e que estejam sob
sua guarda.

§ 1°. Para subsidiar a declsao de reconhecimento de que trata o “caput" deste artlgo,
podera ser solicitado a unlversidades, instituicoes de pesqulsa ou outras entidades
com notoria experlencia em pesqulsa historiograflca a emissao de parecer sobre a
questao.

§ 2°. A decisao de reconhecimento de que trata o “caput” deste artlgo sera
precedlda:
I - de comunicacao formal a pessoa a quem a informacao a ser dlvulgada se referir
ou, em caso de morte, as pessoas mencionadas no paragrafo unico do artlgo 62;
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ll -» de publicacao de extrato da lnformacao, contendo a descrlcao resumlda do
assunto, a origem e o periodo do conjunto de documentos a serem considerados de
acesso irrestrito, com antecedencia de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

§ 3°. No prazo de 30 (trinta) dias, contado da comunicacao a que se refere o lnciso I
do § 2° deste artlgo, a pessoa a quem a informacao a ser dlvulgada se referir ou, em
caso de morte, as pessoas mencionadas no paragrafo unico do artlgo 62, poderao
apresentar recurso contra a dlvulgacao a Comissao Municipal de Acesso a
lnformacao.

§ 4°. Apos a decisao do recurso previsto no § 3° ou, em nao havendo recurso, apos
o transcurso do prazo all fixado, as lnformaooes serao consideradas de acesso
irrestrito ao publico.

§ 5°. Na hipotese de documentos de elevado valor historico destinados a guarda
permanente, cabera ao Secretario de Administracao, apos o recolhimento da
informacao, a competencia prevista no “caput” deste artlgo.

Art. 66. O pedido de acesso a informaooes pessoais obsen/ara, no que couber, os
procedimentos previstos no CAPITULO IV, devera ser fundamentado e estara
condlcionado a comprovacao da identidade do requerente.

Paragrafo (inico. O pedido de acesso a informacoes pessoais por terceiros devera,
ainda, estar acompanhado de:
I - comprovacao do consentimento expresso de que trata o lnciso ll do “caput" do
artlgo 62, por meio de procuracao;
ll - comprovacao das hipoteses previstas no artlgo 63, conforme 0 caso;
lll - demonstracao do interesse pela recuperacao de fatos historicos de maior
relevancia, observados os procedimentos previstos no artlgo 65; ou
IV - demonstracao da necessldade do acesso a infomwacao requerlda para a defesa
dos direitos humanos ou para a protecao do interesse piliblico e geral preponderante.

Art. 67. O acesso a informagoes pessoais por terceiros ficara condlcionado a
asslnatura de termo de responsabilidade, que dispora sobre a flnalidade e a
destlnacao que fundamentaram sua autorizacao, bem como sobre as obrigaooes a
que se submetera o requerente.

§ 1°. A utillzacao de lnformacao pessoal por terceiros vincula-se a flnalidade e a
destinacao que fundamentaram a autorizacao do acesso, vedada sua utilizacao de
maneira diversa.

/.

\

20



§ 2°. Aquele que obtiver acesso a informacoes pessoais de terceiros sera
responsabllizado por seu uso indevido, na forma da lei.

§ 3°. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n° 9.507, de 12 de novembro de 1997,
em relacao a informacao de pessoa, natural ou juridica, constante de registro ou
banco de dados de orgaos ou entidades governamentais ou de carater publlco.

CAPITULO ix
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 68. Constituem condutas llicitas que ensejam a responsabillzacao do agente
publico:
I — recusar-se, imotlvadamente, a fornecer lnformagao requerlda nos termos deste
decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornece-Ia
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
ll — utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar,
total ou parcialmente, informacao que se encontre sob sua guarda, a que tenha
acesso ou sobre a qual tenha conheclmento em razao do exercicio das atrlbuicoes
de cargo, emprego ou funcao piliblica;
Ill — aglr com dolo ou ma-fe na analise dos pedldos do acesso a informacao;
IV — divulgar, permitir a divulgacao, acessar ou permitir acesso indevido a
informacao classiflcada em grau de sigilo ou a lnformacao pessoal;
V - impor sigilo a lnformacao para obter proveito pessoal ou de terceiro ou, ainda,
para fins de ocultacao de ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI — ocultar da revisao de autorldade superior competente informacao classiflcada
em grau de sigilo para beneflciar a si ou a outrem, ou em prejuizo de terceiros;
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a posslveis
violacoes de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1°. Atendidos os principlos do contradltorlo, da ampla defesa e do devido processo
legal, as condutas descrltas no “caput” deste artlgo serao apuradas e punidas na
forma da Iegislacao em vigor, sendo requlsito para a lnstauracao de procedlmento
disciplinar, no caso de atraso no fornecimento da lnformacao, a apresentacao da
reclamacao prevista no artlgo 24, lnciso I, deste decreto.

§ 2°. Pelas condutas descrltas no “caput" deste artlgo, podera o agente publico ou o
prestador de sen/ico ptiblico responder, tambem, por improbldade administrativa,
conforme o disposto na Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 69. A pessoa natural ou juridica, inclusive aquela menclonada no artlgo 68, que
detiver informacoes em virtude de vinculo de qualquer natureza com 0 Poder Publico
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e praticar conduta prevista no "caput" do artlgo 70, estara sujeita as seguintes
sancoes:
I — advertencia;
ll — multa;
Ill — resclsao do vinculo com o Poder Publlco;
IV - suspensao temporaria de participar em Ilcltacao e impedlmento de contratar
com a Administracao Pl.]b|lC8 por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
V — declaracao de inidoneidade para Ilcltar ou contratar com a Admlnlstracao
Publica, ate que seja promovlda a reabilitacao perante a autorldade que apllcou a
penalldade.

§ 1°. A sancao de multa podera ser aplicada juntamente com as sanooes previstas
nos inclsos I, III e IV do “caput” deste artlgo.

§ 2°. A multa prevista no lnciso II do “caput” deste artlgo sera aplicada sem prejuizo
da reparacao pelos danos e nao podera:
I — ser inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e nem superior a R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), no caso de pessoa natural;
ll — ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e nem superior a R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), no caso de pessoa juridica.

§ 3°. A reabilltacao referida no lnciso V do "caput" deste artlgo sera autorizada
somente quando a pessoa natural ou juridica efetlvar o ressarcimento, ao orgao ou
entidade municipal, dos prejuizos resultantes e depols de decorrldo o prazo da
sancao aplicada com base no lnciso IV do “caput” deste artlgo.

§ 4°. A aplicacao da sancao prevista no lnciso V do “caput” deste artlgo e de
competencia exclusiva da autorldade maxima do orgao ou entidade referido no
"caput" do artlgo 12.

§ 5°. O prazo para apresentacao de defesa nas hipoteses previstas neste artlgo e de
10 (dez) dias, contado da ciencia do ato.

Art. 70. O agente piliblico que tiver acesso a documentos, dados ou lnformagoes
sigilosos ou pessoais, nos termos deste decreto, e responsavel pela preservacao de
seu sigilo, ficando sujeito as sancoes admlnistrativas, civis e penals previstas na
leglslacao, em caso de eventual divulgacao nao autorizada.

Art. 71 Os agentes responsaveis pela custodia de documentos e lnformacoes
sigilosos ou pessoais sujeltam-se as normas referentes ao sigilo profissional, em
razao do oficio, e ao seu codlgo de etlca especifico, sem prejuizo das sancoes
legals.
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Art. 72. Os orgaos e entidades munlcipals respondem diretamente pelos danos
causados em decorrencla da divulgaoao nao autorizada ou utilizacao indevida de
informacoes slgllosas ou lnformagoes pessoais, cabendo a apuracao de
responsabilldade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo
direito de regresso.

Paragrafo (inlco. O disposto neste artlgo aplica-se, no que couber, a pessoa fisica
ou entidade privada que, em virtude de vinculo de qualquer natureza com orgaos ou
entidades, tenha acesso a informacao sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento
indevido.

CAPITULO x
DO MONITORAMENTO DA Ai=i_icAcAo DA LEI

Art. 73. Cabera a Controladoria Geral do Munlclpio fiscalizar o cumprlmento das
normas relatlvas ao acesso a informacao, de forma eficlente e adequada aos
objetivos deste decreto.

CAPITULO XI
DAS DisPosicoEs FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 74. Os érgaos e entidades adequarao suas politicas de gestao da informacao,
promovendo os ajustes necessarios aos processos de registro, processamento,
tramite e arquivamento de documentos e inforrnaooes.

Art. 75. Para garantir a efetividade da protecao das lnformacoes consideradas
impresclndiveis a seguranca da sociedade ou do Estado, os orgaos e entidades
munlcipals deverao realizar estudos e avaliacoes sobre a necessldade de
classificacao das informacoes por eles detidas ou armazenadas em ultrassecretas,
secretas ou resen/adas, o que podera ser feito inclusive quando da apresentaoao de
pedido de acesso a informacao, hipotese em que o prazo de resposta sera suspenso
pela autorldade menclonada no § 1° do artlgo 18 deste decreto ate a deliberacao
final quanto a classificacao.

Art. 76. A publicaoao anual de que trata o artlgo 51 tera inicio em janelro de 2017.

Art. 77. O acesso a informacoes se dara atraves do sitlo
vvvvvv.a|fredochaves.es.gov.br ou atraves do SIC situado na sede Secretaria
Municipal de Comunicacao Social, locallzada na Avenida Gettilio Vargas, n° 762,
Centro, Alfredo Chaves/ES, CEP 29.240-000 - Fax (27) 3269-2304 — e-mail
secompmac@gmaiI.com.
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Art. 78. Os pedldos de acesso a informacao apresentados no periodo compreendldo
entre a data de entrada em vigor da Lei Federal n° 12.527, de 2011, e a data de
publicacao deste decreto serao cadastrados em sistema eletrenlco especiflco.

Paragrafo (mlco. A partlr do cadastramento, em sistema eletrenico especlfico, dos
pedldos de acesso a informagao apresentados no periodo referido no “caput”,
passarao a valer os prazos e demais procedimentos previstos neste decreto,
observado o disposto no seu artlgo 79.

Art. 79. Os orgaos e as entidades da Administracao Piliblica Municipal, deverao se
adequar aos termos deste decreto no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data
de sua publicacao.

Art. 80. Compete a Secretaria Municipal de Administracao promover a capacitacao
das equipes que comporao o Slstema de Acesso a Informacao dos orgaos e
entidades munlcipals.

Art. 81. Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Alfredo Chaves/ES, 14 de dezembro de 2015.

F

o RTO FORTUNATO FIORINflit»
PREFEITO

O presents Ato fol afixado nesta
Prefeitura Municipal de

Alfredo Chaves

E 44/12 015
I .‘ . I

I,/W
Edilézi Ed dos Santos Alves

SecretariaM nicipa de inistraqaolnterina
Dec. n“ 2-Pl2015
\.
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PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO UNICO

TERMO DE CLASSlFlCA(}AO DE INFORMACAO

at1- '-“-\-."“ _.
A Q

RGAOIENTIDADE
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIAI
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUQAOI
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAQAOI

RAZOES PARA A CLASSIFICACAO:
(identico ao grau de sigilo do documento)
PRAZO DA RESTRICAO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICACAOI
AUTORIDADE CLASSIFICADORA

Nome
Cargo

AUTORIDADE RATIFICADORA
(quando aplicavel)

Nome
Cargo

DEsciAssiFicAcAo em I I Nome
(quando aplicavel) “Cargo
RECLASSIFICACAO em I I
(quando aplicavel)

Nome
Cargo

REDUCAO DE PRAZO em / I
(quando aplicavel)

NOITIG

Cargo

(quando aplicavel)
PRORROGACAO DE PRAZO em __/ I Nome

Cargo

ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicavel)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsavel por DESCLASSIFICACAO (quando aplicavel)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsavel por RECLASSIFICACAO (quando aplicavel)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsavel por REDUCAO DE PRAZO (quando aplicavel)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsavel por PRORROGACAO DE PRAZO (quando aplicavel)
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