
GOVERND MUNICIPAL. DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

DE 05 DE ABRIL DE 2019. 

FICA INSTITUiDO FORMALMENTE O SIC (SERVICO DE 

INFORMACOES AO CIDADAO) NO AMBITO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, no 
uso de suas atribulcoes legais, faz saber que a Camara Municipal APROVA e eu 

SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

Art. 1 ° - Fica instituido formalmente, no arnbito da Prefeitura Municipal de Oros, o 

Servico de lnformacao ao Cidadao - SIC. 

Art. 2° - 0 SIC (Service de lnformacao ao Cidadao) e destinado a atender e orientar 

os cidadaos quanta ao acesso as informacoes de seu interesse. 

Paraqrafo unico. O funcionamento do SIC estara vinculado a Secretaria de 

Administracao e Financas, cujos responsaveis serao designados por meio de Portaria 

do Prefeito Municipal. 

Art. 3° - No Site oficial da Prefeitura Municipal de Oros devera ser reservado espaco, 

denominado "e-SIC", para prestacao de informacoes a qualquer interessado, 

bastando a identiticacao do requerente e a especificacao da informacao requerida, 

conforme art. 10 da Lei 12.527/11. 

Art. 4° - De forma, qualquer interessado podera solicitar diretamente a Prefeitura 

Municipal de Oros, por qualquer meio legitimo, pedido de acesso a inforrnacoes, 

bastando, para tanto, protocolar requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, com os 

mesmos dados do artigo anterior. 

Art. 5° - 0 acesso as inforrnacoes solicitadas dar-se-a nos termos previstos na Lei n° 

12.527, de 18 de novembro de 2011, sem prejufzo de outras formas de 

disponibilizacao indicadas por ato do Prefeito Municipal. 

Art. 6° - Nao serao atendidos pedidos de acesso a informacao: 

I - Genericos: 

11 - Desproporcionais ou 
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111 - Service de producao ou tratamento de dados que nao seja de cornpetencia do 

orqao. 

Paraqrafo Unico - Na hip6tese do inciso Ill do caput, o orqao devera, caso tenha 

conhecimento, indicar o local onde se encontram as intorrnacoes a partir das quais o 

requerente podera realizar a interpretacao, consolidacao ou tratamento de dados. 

Art. 7° - No caso de indeferimento de acesso as informacoes ou as raz6es da negativa 

do acesso, podera o interessado interpor recurso ao Secretario Municipal de 

Administracao e Financas, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciencia, se: 

§ 1 ° - Nos casos de indeferimento ou negativa pelo servidor responsavel. 

§ 2° - 0 Secretario de Adrninistracao e Finances devera se manifestar no prazo de 05 

( cinco) dias nos recursos a ele enderecados. 

§ 3° - Caso a decisao denegat6ria tenha sido proferida pelo Secretario de 

Adrninistracao e Financas, o recurso podera ser encaminhado para o Prefeito 

Municipal no prazo de 05 ( cinco) dias, cuja decisao ocorrera em ate 10 ( dez) dias. 

§ 4° - Negado o acesso a informacao em sede recursal, a decisao se torna irrecorrf vel. 

Art. 8° - Sem prejuizo da disponibirizacao de acesso as lnformacoes requeridas, nos 

termos da Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder Executivo 

devera, ainda, providenciar, por todos os meios disponfveis, a divulqacao de 

inforrnacoes de interesse publico, independentemente de solicitacao. 

Art. 9° - 0 Poder Executivo provioenciara, no prazo de 120 ( cento e vinte) dias, a partir 

da data de prornulqacao, as adequacoes necessarias no site do Governo Municipal 

de Oros, para o efetivo cumprimento desta Lei. 

Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as 

disposicoes em contrario. 

Paco da Prefeitura Municipal de O 6s-Ceara, em 05 de Abril de 2019. 

� 
Simao Pedro Alves Pequeno 

Prefeito Municipal 


