
DECRETO N° 963, DE 14 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a regulamentacão do acesso a informacões.
previsto na Lei Federal nO 12.527, de 18 de novembro de
20 I I, e dá outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE UNHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
da competência que lhe foi atribuída pelo art. 58, inciso vm da Lei Orgânica do Município

ONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura a todos o direito de receber
informa ões dos órgãos públicos na forma especificada em seu artigo 5°, incisos XIV e XXXITJ;

ONSIDERANDO ainda o disposto no inciso 11 do § 3° do artigo 37 da Carta Magna, o qual
reza qu~a lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especialmente o a~esso dos uS~ários a r~gislros administrativos e a informações
sobre at s de governo, observando o dIsposto no arllgo 5°, IJ1CISOS X e XXXnI;

ONSIDERANDO que a Lei Complementar nO 131 de 27 de maio de 2009, determina a
liberaçã ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormen rizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;

ONSlDERANDO que o Governo Federal sancionou a Lei Federal nO 12.527, de 18 de
novemb o de 201 J, que versa sobre a normatização do acesso a informações previsto nos dispositivos
constitu ionais citados acima;

ONSIDERANDO o Decreto do Governo Federal n° 7.724, de 16 de maio de 2012, que trata
da regu! mentação da Lei Federal nO 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

rt. 1° Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, os procedimentos
para a g antia do acesso á informação e para a classificação de informações sob a restrição de acesso,
observan o grau e prazo de sigilo, consoante com o disposto na Lei Federal n° 12.527, de 18 de
novembr de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso xxxm do caput do
artigo 5°, no inciso II do § 3° do artigo 37 c no § 2° do artigo 216 da Constituição Federal.

arágrafo Único. Os órgãos e as enlidades do Poder Executivo Municipal assegurarão, ás
pessoas aturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante
procedim ntos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão,
observad s os princípios da administração pública e aS diretrizes previstas na Lei nO 12.527, de 201 J.

rI. 2" Subordinam-se ao regime deste Decreto:
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- os órgãos da administração direta e indireta;

I - no que concernir, as pessoas fisicas ou jurídicas que detiverem informações em virtude de
vinculo e qualquer natureza com a administração pública municipal de Linhares, ficando obrigadas a
disponi ilizarem o acesso à informação referente à parcela dos recursos públicos recebidos em razão
desse v cu lo e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente
obrigad s.

rt. 3' Para os efeitos deste Decreto considera-se:

- informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e
transmi ão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

I - dados processados - dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de
process mento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;

JJ - documento - unidade de registro de informações, qualquer que seja o uporte ou formato;

v - informação sigilosa - informação submetida temporariamente à restrição de acesso
público m razão de Sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas
abrangi as pelas demais hipóteses legais de sigilo;

- informação pessoal - informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável,
relativa intimidade, vida privada, honra e imagem;

- tratamento da infonnação - conjunto de açôes referentes à produção, recepção,
classific ção, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento,
armazen nento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

I - disponibilidade - informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos,
equipam ntos ou sistemas autorizados;

IH - autenticidade - informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada
por dete minado indivíduo, equipamento ou sistema;

x - integridade - informação não modificada, inclusíve quanto à origem, trânsito e destino;

- primariedade - informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível,
sem mo ificações;

I - informação atualizada - informação disponibilizada em tempo real ou publicada em até
nO máxi o 30 (trinta) dias após o fechamento do mês ou conforme os prazos previstos em regras
especifi

H - informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza,
com os razos previstos em normas especificas ou conforme a prioridade estabelecida nos sistemas
informat zados que a organizam;
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li - SIC - Serviço de Informação ao Cidadão - Serviço responsável pelo recebimento,
process mento e fornecimento de informações. Poderá ser acionado dentre outras maneiras, pelo
protoco do Município, site oficial ou por meio de correspondência direcionada ao setor competente.

VI - Administração Indireta - Considera-se Administração Indireta além das autarquias,
fundaçã s públicas, empresas públicas e sociedade de econômica mista.

A t.. 4° A solicitação e o fornecimento da informação terão caráter gratuito, ressalvada a
cobranç de valores referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como rcprodução de
docume tos e mídias digitais.

P nigrafo único. Está isento de ressarcir os custos aquele cuja situação econômica não lhe
permita àzê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da famflia, declarado nos termos da Lei nO 7.115,
de 29 d agosto de 1983.

r1. 5° Nos termos da Lei Federal n° 12.52712011, cabe aos órgãos e às entidades da
adminis ação pública municipal:

- assegurar o direito fundamental de acesso à informação;

I - agir em conformidade com os princfpios da Administração Pública;

li - observar a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção;

V - divulgar as informações de interesse público, independentemente de solicitações;

- utilizar meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

divulgaç

- fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência;

11 - desenvolvimento do controle social da administração pública;

II - gerir de forma transparente a informação, propiciando amplo acesso a ela e sua

- proteger a informação, garantindo sua disponibilidadc, autenticidade e integridade;

- proreger a informação sigilosa e a informação pessoal.

rt. 6° O aCesSo à informação compreende, entre outros, o direito de obter:

1 - orientação sobre os procedimentos para Oacesso, bem como sobre o local onde poderá ser
encontra a ou obtida à informação almejada;

T - informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus
órgãos O entidades, recoLhidos ou não aos seus respectivos Arquivos;
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- informação produzida Ou custodiada por pessoa fisica ou entidade privada decorrente de
ínculo com seus órgãos ou entidades;



v - informação primária, integra, autêntica e atualizada;

- informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua
politica, organização e serviços;

- informação pertinente à administração do patrimônio público, à utilização de recursos
público à licitação e aos contratos administrativos;

11 - informação relacionada à realização, acompanhamento e aos resultados dos programas,
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

Il - informação relativa ao resultado de inspeçôes, auditorias, prestações e tomadas de
contas r alizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a
exercíci s anteriores.

1" O acesso à informação previsto no capu/ deste artigo não compreende as informações
relativas a investigações, auditorias ou processos assemelhados em andamento, bem como aquelas que
possam omprometer a segurança de pessoas físicas, da sociedade e do Estado.

J
2" Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa,

é asseg ado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da
parte so sigilo,

CAPÍTULO TI
TRANSPARÊNCIA ATIVA

rI. 7", É dever da administração pública direta e indireta manter portal na internet que
disponib lize, independentemente de requerimentos, informações de interesse coletivo ou geral por
elas pro uzidas ou custodiadas.

1" Os órgãos e entidades deverão programar em seus sitios na internet seção específica para a
divulgaç o das informações de que trata este artigo.

2" Será disponibilizado nos sítios na internet dos órgãos e entidades, conforme padrão
estabele 'do pela Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do Departamento de Sistemas de
Informát ca, banner na pagina inicial, que dará acesso às informações.

3" Deverão ser divulgadas, em seção especifica, no mínimo, informações sobre:

I - registro das competências, estrutura organizacional, informação sobre o alto escalão,
endereço, telefones e horários de atendimento ao público das respectivas unidades;

I - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

I I - registros das despesas;

- execução orçamentária e financeira detalhada;

- remuneração bruta e Ifquida recebida por ocupante de cargo, posto, graduação, função e
úblico, de maneira individualizada, conforme modelo no Anexo I este Decreto;.----f
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_ informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e
s, bem como a todos os contratos celebrados;

J - dados gerais para O acompanhamento de programas, ações, projetos e obras, contendo
indicaç da unidade responsável;

111- respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

x - divulgação de telefones e correio eletrônico da Ouvidoria, setor responsável pelo SIC.

4° As informações previstas no §3° deste artigo, não exclui outras hipóteses de publicação e
divulga o de informações previstas em outras legislações.

rt. 8° Os portais a que se referem os artigos 7° deste Decreto deverãO atender, dentre outros,
aos seg ntes requisitos:

- conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma
objetiva transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

I - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, tais como planilhas
e texto, e modo a facilitar a análise das informações;

11 - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estrutur os e legiveis por máquina;

v - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponfveis para acesso;

- manter atualizadas as informações dispon[veis para acesso;

I - indicar local e instruções que permitam ao ínteressado comunicar-se, por via eletrônica
ica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;

I - conter formulário para pedido de acesso à informação;

9" No âmbito da administração pública direta serão responsáveis, pela guarda das
mínimas previstas na Lei Federal nO 12.52712011 e, pelo encaminhamento ao setor

te, para inclusão de dados no Portal da Prefeitura na internec, independentemente de
ntos:

- cada uma das secretarias municipais, em relação ao registro de suas competências e
organizacional, dos endereços e telefones das respectivas unidades e dos horários de
to ao público, bem como os dados gerais para o acompanhamento de seus programas, ações,
obras;

I - a Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, pelas informações
relativas os servidores;

I I - a Secretaria Municipal de Finanças, em conjunto com o órgão gestor do contrato ou do
convênio pelos registros de repasses ou de transferências de recursos financeiros;

I - a Secretaria Municipal de Finanças, pelos registros das receitas as despesas;----f
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- a Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial, por meio do Departamento de Compras,
pelas in ormações concernentes a procedimentos Iicitatórios, inclusive os respectivos editais, e
resultad s, bem como, pela disponibilização dos contratos, convênios e demais ajustes celebrados;

I' As obrigações mínimas descritas no caput deste artigo não eximem as secretarias
mUMlClp is de disponibilizarem qua.isquer outras informações de interesse coletivo ou geral por elas
produzi as ou custodiadas.

2' O Departamento de Sistemas e Informática, vinculado à Secretaria Municipal de
Planeja ento, fica responsável pela publicação, no sitio eletrônico, dos dados e informações
disponi lizadas pelos órgãos, observando o disposto no inciso XI do artigo 2' deste Decreto.

3' Compete a Controladoria Geral o acompanhamento do Portal, recomendando adequaçõe
necessár as, a fim de atender as exigências da Lei da Transparência, regulamentações constantes nesse
decreto demais normativas pertinentes à diafaneidade dos atos públicos.

arágrafo único. No âmbito da administração pública indireta, os órgãos e entidades, também
deverão companhar a inclusão das informações mínimas previstas neste Decreto e na Lei Federal nO
12.527/2 11, nos respectivos portais, além de garantir a sua guarda.

CAPÍTULOITI
DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Seção I
Do Serviço de Informação ao Cídadão

rt. 10. Os órgãos e entidades deverão criar os Serviços de Úlformação ao Cidadão - SIC.

I' O SIC deverá ser instalado em unidade fisica identificada, de fácil acesso e aberta ao
público.

2' O SIC funcionará, de preferência, na Ouvidoria Geral dos respectivos órgãos ou
entidade.

I - No âmbito da administração direta, a Ouvidoria Geral do Município será responsável pela
gestão d SIC.

3' Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC/Ouvidoria deverá ser oferecido
serviço d recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação.

§ 4' Se a unidade descentralizada não detiver a informação, O requerimento será encaminhado
ao órgão ou entidade competente, que comunicará ao interessado o número do protocolo e a data de
recebime to do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

rI. 11. O SIC, canal de acesso entre os cidadãos e o poder público, é destinado a:

I atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
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1- registrar as solicitações de informações e realizar o tramite pertinente;

III - acompanhar e cobrar o cumprimento dos prazos;

v - informar sobre a tramitação da solicitação, quando for solicitado pelo requerente;

- zelar pelo conteúdo e qualidade da resposta;

1- disponibilizar a resposta encaminhada pela unidade responsável ao cidadão solicitante no
ue ele optar, se for possível;

I - protocolar requerimento de acesso à informação por meio fisico ou virtual.

rt. I2 Compete ao SIC/Ouvidoria:

- o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da
informa ão;

I - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número do
protocol ,que conterá a data de apresentação do requerimento; e

11 - o encaminhamento da solicitação recebida e registrada à unidade responsável pelo
forneci ento da informação, quando couber.

Seção 11
Do Pedido dc Acesso à Informllção

rt. 13. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à
informa ão.

l° A apresentação do pedido aos órgãos poderá Ser realizada pelos seguintes meios:

- protocolo Geral do respectivo órgão;

- sitio eletrônico do respectivo órgão;

] - diretamente no SIC/Ouvidoria;

2° É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por
qualquer outro meío legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou fisica, desde
que aten idos os requisitos do art. 14.

3° O pedido poderá ser apresentado por meio de formulário próprio indicado pelo órgão, ou
por outr meio cabal, desde que respeítada às exigências contidas no art. 14 deste Decreto.

4" O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao

SIC/Ouv doria. A
.n """ ."<"""",..,



5' Na hipótese do § 2° e § 3°, será enviada ao requerente comunicação com o número de
protocol e a data do recebimento do pedido pelo SIC, iniciando-se assim, o prazo de resposta.

rI. 14. O pedido de acesso à informação deverá conter:

• nome do req lIerente;

I - número de documento de identificação válido;

11 - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e

v - endereço fisico e eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações Ou da
informa ão requerida.

rt. 15. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

- genéricos;

I - desproporcionais ou desarrazoados; ou

11 • que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e
informa es, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou
entidade

arágrafo Único. Na hipótese do inciso fi do caput, O órgão ou entidade deverá, caso tenha
conheci ento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá
realizar interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

rt. 16. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação de
interesse público.

Seção 1II
Do Procedimento de Acesso à Informação

rI. 17. Recebido o pedido e estando a informação disponfvel, o acesso será imediato.

vinte di
Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até

I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado peJo requerente;
I - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução,

obter cc idão relativa à informação ou receber cópia, com certificação de que confere com o original;

I I - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;

I - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou

que a det nha; ou ~

y1
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- indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

2' Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de
docume tos, a sua movimentação puder comprometer a regular tramitação do processo ou causar
prejuízo a integridade da informação, deverá ser observada as medida previstas no inciso II do § 1'.

§
e sob a
integrid

• Na impossibilidade de obtenção de cópia, O requerente poderá solicitar que, às suas expensas
pervisão de servidor público, seja feita a reprodução por outro meio que não ponha em risco a
e do documento original.

A .18. Caso a informação est«ia disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em
outro fi ia de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo
para con ultar, obter ou reproduzir a informação.

rágrafo único. Na hipótese do caput o órgão ou entidade desobriga-se do fornecimento direto
ação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a
o.

A .19. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou
entidade observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente Documento de
Arrecad ão Municipal - DAM ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e
dos mate iais utilizados.

§l . Quando da reprodução de documentos deverá ser verificado a existência de dados pessoais e
dados cl' sificados como sigilosos, observando, em cada caso, a respectiva restrição no acesso.

§2 • A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de dez dias, contado da comprovação do
pagamen o pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei
nO 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos
doeume os, a reprodução demande prazo superior.

A .20. O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias, mediante
justificat a encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de vinte dias.

A .21. Negado o pedido de acesso á informação, será enviada ao requerente, no prazo de
resposta, omunicação com:

I - azôes da negativa de acesso e seu fundamento legal;

IJ possibilidade e prazo de recurso; e

I - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for O

caso.

§l As razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da
classifica ão

• Fax: 27 3372 6842

§ 'Os órgãos e entidades poderão disponibilizar formulário padrão para apresentação de
reconside ação, recurso e pedido de desclassi.ficação do sigilo da informação.
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Seção IV
Respostas e Prazos

compete
prazo n

rI. 22. Não sendo possivel conceder o acesso imediato, o SIC/Ouvidoria ou órgão
te, encaminhará a Unidade responsável por prestar as devidas informações, a solicitação, em
superior a 02 (dois) dias corridos após o protocolo do requerimento.

l' A Unidade responsável por prestar a informação, em prazo não superior a 15 (quinze)
minhará formalmente ao SIC/Ouvidoria:

- a informação solicitada;

I - a decisão da negativa total ou parcial de acesso à informação devidamente fundamentada;

2' Em caso de não possuir a informação, a Unidade deverá retomar a solicitação à
OUVidor!, no prazo máximo de 02 (dois), indicando, quando for do seu conhecimento, quem é
respons' el pela infommção.

3' Na hipótese prevista no §2°, a Ouvidoria encaminhará a solicitação, no prazo de 02 (dois)
dias, a U idade responsável.

- o prazo deverá ser concedido observando período final para apresentar a resposta ao
requeren e.

4" Recebida à resposta da solicitação, o SIC/Ouvidoria terá o prazo de 03 (três) dias para
disponib lizá-Ia ao interessado.

- Na impossibilidade de disponibilização da resposta no formato optado, a informação será
disponib lizada de outra maneira, respeitando o prazo legal.

rI. 23. O SIC/Ouvidoria deverá ser cientificado, com a devida antecedência, sobre a
necessidAde de prorrogação do periodo, nos casos em que a Unidade responsável por prestar as
informaçL[es não tenha possibilidade de cumprir o prazo estipulado.

I - A ciência deverá ocorrer com pelo menos 03 (três) dias de antecedência do término do
prazo est pulado pelo SIC/Ouvidoria, mediante justificativa expressa.

2" Até a data limite prevista no art. 17, §I' deste decreto, o SIC/Ouvidoria deverá informar
sobre a p orrogação do prazo ao requerente.

rt. 24. Nos casos em que a solicitação referir-se a documentos já eliminados por meio de
procedi ntos oficiais e de acordo com a legislação aplicável, resta ao responsável justificar a
ausência a informação, citando os atos normativos, sem incorrer nas responsabilizações previstas na
Lei Fede ai n° 12.527/201 I.

rt. 25. Os prazos de que trata este Decreto computar-se-ão excluindo-se o dia do começo e
incluindo se o do vencimento.
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2· Considera-se prorrogado o prazo até O primeiro dia útil se O vencimento cair em feriado,
emana ou em dia em que não houver expediente na Prefeitura Municipal de Linhares e nas
da administração pública indireta.

Seção V
Dos Recursos

rt. 26. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões para
tal ato, poderá o requerente apresentar pedido de reconsideração a autoridade que denegou a
solicitaç o, nO prazo de dez dias a contar do recebimento da decisão.

- A autoridade de que trata o caput, terá o prazo de dez dias para apresentar resposta ao
pedido d reconsideração.

rt. 27. Desprovido o pedido de reconsideração de que trata o caput do art. 26, poderá o
interessa o interpor recurso administrativo em oposição à decisão no prazo de 10 dias, a contar de sua
ciência.

1· - O recurso será dirigido à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que deverá
manifest r-se no prazo de 10 dias e observar também se:

I - o acesso à informação foi negado, mesmo não seodo classificada como sigilosa;

IJ - a decisão denegatória de acesso à informação total ou parcialmente classificada como
sigilosa ão indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser
dirigido edido de acesso ou desclassificação;

TI - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos neste Decreto não
tiverem s do observados; e

I - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos neste Decreto.

§ • Verificada a procedência das razões da reclamação, a Comissão Mista de Reavaliação de
Informaç es determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar
cumprim nto ao disposto neste Decreto.

rt. 28. Desprovido o pedido de que trata O art. 27, poderá o requerente apresentar recurso no
prazo de dez dias, conlado da ciência da decisão, ao Chefe do Poder Executivo, que deverá se
maoifest no mesmo prazo, contado da interposição.

rt. 29. Os pedidos de que tratam o art.26, art.27 e art.28 deverão ser protocolados no Setor
de Pratoc lo do órgão ou entidade. ~
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CAPÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

Seção I
Da Classificação de Informações quaDto ao Grau e Prazos de Sigilo

rt. 30. São passlveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à
se!,'tIran da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- por em risco a defesa e a integridade do território Municipal;

I - prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros órgãos,
entidade ou poderes;

- pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

- oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do Município;

- por em risco a egurança de instituições ou de autoridades municipais e seus familiares;

- comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em
andame o, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações;

- prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações nacionais ou
internaci nais de que participe este Município;

III - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou
tecnológ co, assim como a sistemas, bens, ínstalações ou áreas de interesse estratégico.

rt.31. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado Oseu teor e em razão de
Sua impr scindibilidade à segurança da sociedade ou do Municfpio, bem como interesses de caráter
pessoal, oderá ser classificado no g"au ultrassecreto, secreto ou reservado.

rt. 32. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado O

interesse úblico e utilizado o critério menos restritivo posslvel, considerando:

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado;

I - o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o evento que defina seu termo final

rt. 33. Os prazos máximos de classificação são Os seguintes: A
I grau ultrassecreto: vinle e cinco anos;

I - grau secreto: quinze anos; e

I I - grau reservado: cinco anos.
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arágrafo único. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a
ocorrên ia de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

rt. 34. No âmbito Municipal, as informações que puderem colocar em risco a segurança do
Prefeito, Vice· Prefeito e seus cônjuges e filhos serão classificados no grau reservado e ficarão no
sigilo at o término do mandato em exercício ou do último mandato, em CaSo de reeleição.

rt.35. A classificação de informação é de competência:

- no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades:

) Prefeito;
) Vice-Prefeito;

T- no grau secreto:

) autoridades previstas no inciso I;

) aos Secretários Municipais e autoridades com as mesmas prerrogativas;

I - no grau reservado:

) autoridades previstas nos itens 1e 11;

) autoridades que exerçam função de direção.

I" É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrassecreto ou
s ereto.

Seção n
Dos Procedimentos para Classificação de Informação

rt. 36. A deoisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser
formaliz da em documento que contenha:

I informação a ser classificada;

I - classificação quanto ao grau de sigilo;

- indicação do responsável pela classificação.

rt.37. Na hipótese de documentos que contenham informações classificadas em diferentes
igilo, será atribuído o grau mais elevado, ficando assegurado o acesso, por meío de certidão,
cópia, referente às partes que não sofreram restrição. A

X\

I I • indicação do prazo de sigilo, contado em anos, ou do evento que defina O seu inicio e
termo fin I;

- justificativa para classificação do sigilo devidamente fundamentada;

graus de
extrato o
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Seção lU
Da Desclassificação e Reavaliação da Informação Classificada em Grau de Sigilo

rt. 38. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por
autorida e hierarquicamente superior, mediante provocação ou de oficio, para desclassificação ou
redução o prazo de sigilo.

arágrafo único. Para o cumprimento do previsto caput, além do disposto no art. 32, deverá
ser obse vado:

- o prazo máximo de restrição de acesso á iJlformação;

- a permanência da razões da classificação;

possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da

rt. 39. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade
classific dora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da
negativ a autoridade hierarquicamente superior, que decidirá no prazo de 30 dias.

I· Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada a autarquia, fundação,
empresa ública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao dirigente máximo da
entidade.

2· Desprovido o recurso, poderá o requerente apresentar recurso à Comissão Mista de
Reavalia ão de Informações, no prazo de dez dias, contado da ciência da deci ão.

Seção IV
Disposições Gerais

rt. 40. As informações classificadas no grau ultrassecrelo ou secreto serão defmitivamente
preserva as, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo da
classifica ão.

rI. 41. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem
objeto de desclassificação serão encaminhados ao Arquivo permanente do órgão público, da entidade
pública o I da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso.

rt. 42. As informações sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos
praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de
classifica ão em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado.

. 43. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial Ou
administr tiva de direitos fundamentais.

P rágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem
nexo entr as informações requeridas e o direito que se pretende proteger.

a existência de
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rI. 45. Os gestores adotarão as providências necessárias para que o pessoal a eles
do, conheça as normas e observe as med idas e procedimentos de segurança para tratamento
ações cla.ssificadas em qualquer grau de sigilo.

rt. 44. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau
ficarão restritos aos agentes públicos que tenham necessidade de conhecê-Ia para o exercicio
nções e tenham autorização das autoridades previstas no art. 35.

de sigil
de suas

arágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de qualquer vinculo
com o oder Público, executar atividades de tratamento de informações classificadas, adotará as
providê 'ias necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas
e proced mentos de segurança das informações.

subordi
de info

rt. 46. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, até O I5° dia
eiro do ano subsequente, em sitio na Internet:

- rol das informações desclassificadas nos último doze meses;

. - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:

) responsável pela classificação;

) categoria na qual se enquadra a informação;

indicação da fundamentação de classificação; e

) data da produção, data da classificação e prazo da classifieação;

I I - relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebida,
atendida indeferida; e

arágrafo único. Os órgãos e entidades deverão manter em meio fisico as informações
previstas no caput, para consulta pública em suas sedes.

CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

rt.47. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas
pelos órg os e entidades:

I terão eu acesso restrito aos agentes públicos que forem legalmente autorizados, e a pessoa
a que se eferirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de cem anos a
contar da data de sua produção; e

- poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou
consenti ento expresso da pessoa a que se referirem.

P rágrafo único. Caso o titular das informações pessoais e teja morto ou ausente, os direitos
de que tI' a este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentesA

Xl
Av. Gov. Jones dos 5ant s Neves. 1292. Centro. L1nhares - ES. CEP: 29.900-902 • Tel: 27 3372 6800 • Fax: 27 3372 6842



rt. 48. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com
respeito' intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias
individu is.

rt.49. O consentimento referido no inciso 11 do caput do art. 47 não será exigido quando o
acesso á informação pessoal for necessário:

- à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e
para util ção exclusivamente para o tratamento médico;

- à realização de estatísticas e pesquisas cientificas de evidente interesse público ou geral,
previsto em lei, vedados a identificação da pessoa a que a informação se referir;

I - ao cumprimento de decisão judicial;

- à defesa de direitos humanos de terceiros; ou

- à proteção do interesse público geral e preponderante.

1- com O inruito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder
Público, m que o tirular das informações for parte ou interessado; ou

I - quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de
documen os necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevãncia .

. rt. SI. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá de ofício ou mediante provocação,
reconhec r a incidência da hipótese do inciso TI do caput do art. 50, de forma fundamentada, sobre
documen os que tenha produzido Ou acumulado, e que estejam sob sua guarda.

§ l° Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata O caput, O órgão ou entidade
poderá s licitar a universidades, instiruições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência
em pesqu sa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão.

§ 2° A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de extrato
da info ação, com descrição resumida do assunto, origem e periodo do conjunto de documentos a
serem co siderados de acesso irrcstrito, com antecedência de no mínimo trinta dias.

§ ° Após a decisão de reconhecimento de que trata O § 2°, os documentos serão considerados
de acesso irrestrito ao público.

°Na hipótese, de documentos, de elevado valor histórico destinado à guarda permanente,
utoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que os receber, decidir,
colhimento, sobre o reconhecimento.

• Fax: 27 3372 6842

A t. 52. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos
neste Dec eto e estará condicionado à comprovação da ident idade do requerente.
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arágrafo único. O pedido de aC,esso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar
acompa hado de:

- comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do caput do art. 47, por
meio de procuração pública;

I - comprovação das hipóteses previstas no 3It, 50;

11 - demonstração do interessc pela recuperação de fatos históricos de maior relevância; ou

v -demonstração da necessidade do acesso à informayão requerida para a defesa dos direitos
humano ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.

rt. 53. O acesso á informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um
termo d responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinayão que fundamentaram sua
autoriza ão, sobre as obrigayões a que se submeterá o requerente.

l' A utilização de informayão pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação
que fun mentaram a autorizayão do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

2' Aquele que obtiver acesso às infonnações pessoais de terceiros será responsabilizado por
seu uso devido, na forma da lei.

rI. 54. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação á
informa o de pessoa, narural ou juridica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou
entidade governamentais ou de caráter público.

CAPiTIJLO VI
DAS RESPONSABILIDADES

rt.55. Constiruem condutas ilicitas que ensejam responsabilidade do agente público:

I - recusar-se a fornecer infonnação requerida nos tennos deste Decreto, retardar
delibera ente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou
imprecis ;

pessoal ou de terceiro, ou para fins de

A

- divulgar, permitir a divulgação, acessar ou pennitir acesso indevido a infonnação
a em grau de sigilo ou a infonnação pessoal;

- impor sigilo à informação para obter proveito
de alo ilegal cometido por si ou por outrem;

1 I - agir COm dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;

I' - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar Ou ocultar, total Ou
parcialm nte, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha
conheci ento em razão do exercicio das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
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1- ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada cm grau de
sigilo p a beneficiar a si Ou a outrem, ou em prejuizo de terceiros; e

11 - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documento concernente a possíveis violações de
direitos umanos por parte de agentes do Estado.

1° Atendido o prinCípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as
conduta descritas no caput serão consideradas para [ms do disposto no Estatuto dos Funcionários
Público do Municipio de Linhares, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, segundo os
critérios estabelecidos no referido estatuto.

2· Pelas condutas descritas neste Decreto, os agentes públicos, poderão responder também
por imp bidade administrativa.

rt. 56. A pessoa natural ou entidade privada que detiver infornlações em virtude de vinculo
de qual uer natureza com o Poder Público e praticar conduta prevista no art. 55, estará sujeita às
seguinte sanções:

- advertência;

- multa;

- rescisão do vínculo com o Poder Público;

- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administ ação pública por prazo não superior a dois anos; e

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que
seja prol ovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

l° As sanções previstas nos incisos I, IT, li e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso TI, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 30 dias.

2° A multa prevista no inciso U do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos
danos e -apoderá ser:

I - inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) nem superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no
caso de ssoa natural; ou

I - inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nem superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), no caso de entidade privada.

§ 3° A reabilitação referida no inciso V, do caput, será autorizada somente quando a pessoa
natural O entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e
depois d decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do capu!.

§ 4· A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput é de competência exclusiva dos
ordenado es de despesa ou da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. A
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5° O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de dez dias,
contado da ciência do ato.

CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

Art. 57. Fica instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações que será integrada pelos

titulares os seguintes órgãos:

- Procuradoria Geral;

- Controladoria Geral;

- Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos;

- Secretaria Municipal de Planejamento;

• Secretaria Municipal de Finanças

lJ - Secretaria responsável pela informação e/ou pela determinação da classificação do
sigilo;

1° Os titulares da Comissão deverão indicar suplentes.

2° No caso de impedimento ou suspeição, o membro titular da Comissão de que trata este
artigo se substituído por membro a ser indicado pelo Chefe do Executivo.

§ 3° A formalização da Comissão se dará por ato do Executivo, para um mandato de 2 (dois)
anos, pro ogáveis por igual período.

rt. 58. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações:

rever, de oficio ou mediante provocação, a classificação de informação no grau
to ou secreto ou sua reavaliação, no máximo a cada quatro anos;

- requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto
esclareci ento, quando as informações não forem suficientes para a revisão da classificação;

- decidir recursos apresentados contra decisão proferida:

a pela autoridade que negou informação em grau de reclamação.

- estabelecer orientações normativas a fim de suprir eventuai lacunas na aplicação da Lei
nO 12.527 de 201 I e do presente Decreto.

Art. 59. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, sempre que convocada.
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arágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de no mínimo 80% dos
integran es e registradas em ata própria.

CAPÍTULovm
DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI

Seção I
Da Autoridade de Monitoramento

rt. 60. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade poderão indicar autoridade que lhe
seja dire 'amente subordinada para exercer as seguintes atribuições:

- acompanhar e assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de
forma e ciente e adequada aos objetivos da Lei no 12.527, de 2011 e deste Decreto;

I - recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à execução
deste O reto;

n -orientar as unidades no que se refere aO cumprimento deste Decreto; e

- manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente.

Seção fi
Das Competências Relativas ao Monitoramento

t. 61. Compete à Ouvidoria Geral, observadas as competências dos demais órgãos e
e as previsões específicas neste Decreto:

- definir o formulário padrão, disponibilizado em meio fisico e eletrônico, que estará à
disposiç no sítio na Internet e no SIC dos órgãos e entidades.

I - acompanhar a consolidação e a publicação das informações estatísticas relacionadas no
art. 46;

r I - monitorar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e
proced i ntos;

- detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações
do src.

rt. 62. Compete à Controladoria Geral, a Secretaria Municipal de Planejamento e a
Ouvidori Geral do Municfpio, por meio de ato conjunto:

I
internet.

estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao pl,blico na

A
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Seçào 111
Fomento à Cultura de Transparência, Avaliação e Monitoramento

rI. 63. A Secretaria Municipal de Comunicação será responsável pela promoção de
campan as publicitárias a fim de fomentar a cultura da transparência e a conscientização do direito
fundam ntal de acesso à informação.

rt. 64. A Secretaria Municipal de Planejamento será responsável por promover a realização
de audi ncias ou consultas públicas, como instrumentos de participação popular e controle social dos
atos do oder público, em atenção ao disposto no art. 9°, lI, da Lei nO 12.527/2011.

rt. 65. A Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos COm o apoio da
Control doria Geral do Município, será responsável pela capacitação dos agentes públicos no que se
refere a desenvolvimento de práticas e de valores relacionados à transparência na administração
pública unicipal, por meio da promoção de palestras, seminários e cursos.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRlAS E FINAIS

rt. 66. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação,
promov ndo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento
de docu entos e informações.

rt.67. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá rever as informações
ciassific das no grau ultrassecreto e secreto no prazo máximo de quatro anos, contado do termo
inicial, ste Decreto.

1° A restrição de acesso a informações, em razão da reaval iação prevista no caput, deverá
observar os prazos e condições previstos neste Decreto.

2° Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a
classific ção da informação, observados os prazos e disposições da legislação precedente.

3° As informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto, não reavaliadas no prazo
previsto o caput serão consideradas, automaticamente, desclassificadas.

rt. 68. A publicação anual de que trata o art. 46 terá início em janeiro de 2017.

rt.69. Aplica-se subsidiariamente a Lei n° 12.52711 I e nO 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
aos proc imentos previstos neste Decreto.

rt. 70. A entidades da administração pública indireta poderão editar normas procedimentais
o aCesso à infomlação, de acordo com suas especificidades.

rt. 71. Fica revogado o Decreto nO 1.195, de OI de julho de 2013.

rt. 72. Este Decreto entra em vigor na data de sua PUbIiC~
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GISTRE-SE E PÚBLIQUE-SE.

refeitura Municipal de Linhares, Estado do Espirito Santo, aos quatorze dias do mês de julho

~
\

C<!~'--'
AfRCORREA

Prefeito Municipal

I
GISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARlA, 'ATA SUPRA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARESc-ES

AJ'I'EXO I

RELATÓRIO DE PESSOAL - PML

SECRETARJ ADMlSSÃ CARO VENCfMENT
OUTRAS

REMUNERAÇ
oESCONT REMUNERAÇ

A
NOME

O O O PADRÃO
REMUNERAÇÓ

ÃOBRUTA
OS ÃOLÍQUlDA

ES DIVERSOS
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