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DESR.ETO No s, DE24 DE {UNHO DE 2014'

..Dispõeoacessoàinformaçäopublicapelocidadão(LeiFederal

Nc 12.s22 tzorll, no aruitô ¿o poder Executivo Municipal, cria

normas de Procedimentos e da outras providencias"

osenhorEdsonMendesMota,PrefeitoMunicipaldeSilveiras,
Estado de Säo p"ri", 

"" 
exercício de suas atribuiçõe^s legais, 

,e

com fulcro no 
"riðo'zo, 

inc¡so vlll, da vigente Lei orgânica do

GonsiderandoasdisposiçõesdaLeiFederal].ìo12'527,de18de
Novembro ¿ã Zöii, ã,i¡a vigência se dará a partir de 24 de junho de

Município, e

2014.

DECRETA:

Art. 1o - o acesso à informaçäo pública garantido no inciso xxxlll do art'

5o e no inciso ll do g 30 do 
"n 

gi ãs z" !o art 216 da cF se dará,

no âmbito da administração direta é indireta do Poder Executivo

Municipal de silveiras, segunJo oit"*"s da Lei Federal no 12'527,

áe 18 àe Novembro de 2O11'e deste Decreto'

Parágrafo único - Para estes efeitos considera-se administraçäo indireta

além das 
"ui"rquiã., 

fundaçöes públicas, empresas públicas e

sociedades ¿é economia, as entida'des privadas sem fins lucrativos

que receb", i""riros públicos ou ruOuänçöes sociais do Município

de silveiras, ou com este mantenha contiato de gestäo, termo de'

parceria, 
"o^'Cn¡ot, 

acordos' ajustes ou outros instrumentos

congêneres'

Art. zo _ Este Decreto estaberece procedimentos paÊ que a

AdministraçäoMunicipal'noâmbitodoPoderExecutivo,cumpra
com eficiência e efetividad"-år ãeterminaçöes da Lei Federal

12.s27t1t, eitaoàrecendo r"jr". para a oesøo das informaçöes e

document"t ótiblñÀ ã sigilosãs gerados por este Poder'

S 10 - Como documentos sigilosos. podem. exemplificar a ficha

cadastral com os dados p".rä"ir do servidor público,. os dados

fiscaisrepassadospelocontribuinteparaefeitosdecadastramentoe
tançamento-iËããL 

-õ 
cãnte,iãã ãoå envelopes para habilitação e

propostas;ï;¿Ãos licitatorios de qualquer natureza enquanto a

leiexigirquepermaneçamlacrados'oprontuáriomédicode
pacientes, ã, noï¡ti"ações- compultóti". contendo a identificaçäo de

pacientes 
"ã-* 

oËnðås intecto contagiosas' !
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. S 2o - Havendo dúvida quanto ao sigilo da informaçäo em hipóteses
diferentes das exemp¡if¡cadas no parágrafo anterior, o acesso
somente poderá se dar após a concordância do titular do órgäo.

Art. 30 - A título de orientaçäo, praticidade e segurança na execuçäo das
normas ditadas por este Decreto, reproduz-se as definições para os
termos utilizados, dadas no art. 40 da Lei Federal12.527l11, a saber:

I - informação: dados, processados ou näo, que podem ser utilizados
para produçäo e transmissäo de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato;

ll - documento: unidade de registro de informaçôes, qualquer que
seja o suporte ou formato;

lll - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à
restrição de acesso público em razäo de sua imprescindibilidade
para a segurança da sociedade e do Estado;

lV - informaçäo pessoal: aquela relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável ;

V - tratamento da informaçäo: conjunto de ações referentes à
produção, recepção, classificaçäo, utilizaçäo, acesso, reproduçäo,
transporte, transmissäo, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminaçäo, avaliaçäo, destinaçäo ou controle da
informação;

Vl - disponibilidade: qualidade da informaçäo que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas
autorizados;

Vll - autenticidade: qualidade da informaçäo que tenha sido
produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado
indivíduo, equipamento ou sistema;

Vlll - integridade: qualidade da informaçäo näo modificada, inclusive
quanto à origem, trânsito e destino;

lX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o
máximo de detalhamento possível, sem modificaçöes.

40 - o serviço de informaçöes ao cidadäo no âmbito da

Administraçäo direta e indireta do Poder Executivo municipal será

coordenado pela Controladoria lnterna Municipal, a quem compete
ù

Art.
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)rientar, cobrar e fiscaiizar a efetividade por parte dos órgäos

rúblicoé na prestaçäo deste serviço'

g 1o compete à controlador¡a lnterna Municipal também, divulgar

ðri"ntãðao ao c¡oãoão quanto-..à forma de procedimento para o

acesso a informaçäo pública, utilizando' para tanto:

I - A página da Prefeitura Municipal de silveiras na "internef''

S 2o Todos os órgãos da,fdlin,istração municipal elencados no

parágrafo único 
-Aä art. 10 deste Decreto ficam subordinados

controladoria lnternl Municipal no que. se referir à eficiência e

eficácia no cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto'

so _ cada órgão da Administraçäo direta e indireta do Município

deverá ser convo."ao pela controladoria lnterna Municipal para

õ;,dr¡ servidor titular com um substituto, lotados no órgão, que

serão responsáv;i; i; receber a solicitação da informaçäo

correspondenteaoseusetorouqueestiverasuaoisoogteag.!![
ããto ãitponibilizá-la ao interessado no tempo' modo e forma aqut

regulamentado.
$1oNapáginaoficialna,.internet''cadaórgãodeverálazerconstar
em destaqr", p"ir"nentemente, o endereço físico e virtual onde o

interessadopoderárequereratnformaçãodesejada,bemGomoo
nome do servidor responsável pelo seÑiço, inclusive o número do

telefone através do qual este poderá sei contatado no horário de

expediente.
S 2o O servidor designado
impedimentos do titular'

como substituto atenderá nos

. 6o - Nos casos de repasse de recurso público, subvenções sociais ou

celebração O" Joniiato Oe gestäo, cänvênio, acordo com entidade

orivada sem tins-lräotiuãt e'sta dËverá ser aiertada formalmente da

Iå;p*."bitidade pelo acesso a informaçåo'

L 70 - o pedido da informaçäo pública deverá ser feito formalmente por

meio físico ou por melo virtual' nele devendo constar'

obrigatoriamente:
a) o nome, qualúìcaçao e número do documento de identidade do

solicitante;
b)oendereçocompletodosolicitante,inclusiveovirtualsetiver;e
c) A descrição ctaia e completa da informaçäo ou do documento

desejado

rágrafo único. A falta de um dos requisitos previsfos 
1o ¡1p1t^1"::

artigo implicará nã-ãeuoluçäo do requerimento pelo mesmo melo em

tl
lr,, ,

I



PREFEITURA MUNIGIPAL DE SILVEI
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA MAESTRO JOÂO BATISTA JULIAO, NO 118 - CEP: 12690'000
CNPJ. No 451 92564/000 1 -01 - E-mail : pmsi lvei ras(ð itelefon ica. com. b r

FONE: (12) 3106.1 150 / 3106.1 197
PORTAL DO VALE HISTORICO

que foi feito, sugerindo-se a complementação do dado faltoso ou

incompleto para que possa ter prosseguimento.

Art. 89 -. No caso de o interessado desejar cópia de documento, esta

somênte poderá ser entregue depois de autenticada pelo servidor

responsável pelo fornecimento, ficando a cargo do solicitante o

pagãrlìento do seu custo.

Art. 90 - Quando possível e o requerente ass¡m aceitar, a informação

poderá ser fornecida em formato digital através da "internet''

parágrafo único - Na hipótese de a informaçäo solicitada já constar na

iagin" oficial virtual da Prefeitura' o servidor somente dará esta

intõrmaçao ao requerente, indicando o endereço correto para

encontrá-la.

Art. loo - A informação disponível deverá ser respondida no prazo

máximo de 24 hóas da data em que se deu o protocolo, sendo

prudente que se faça de forma imediata'

þ to ruao sendo po'ssível o acesso imediato da informaçäo na forma

ãisposta no capüt deste artigo, o órgäo ou entidade que receber o

pedido deverá:
i - ¿i.ponibilizála no prazo de 20 (vinte) dias, comunicando ao

intereséado, neste mesmo prazo, o local e modo que a mesma será

fornecida ou o endereço onde poderá ser consultada;

ll - O prazo referido 
-no 

inciso anterior poderá ser prorrogado por

mais 1o (oez)-aiãÀ-me¿iante justificativa expressa, da qual será

cientificado o requerente.

$ 20 Em se tratando de informaçäo total ou parcialmente sigilosa, o

iequerente deverá ser, no prazo estabelecido no caput deste .?'ligo'
informado Oa nãgàt¡u" do iorn"cimento, bem como da possibilidade '/
de recurso, pr"ã e condiçöes para sua interposição, indicando a

autoridade competente para sua apreciação'

Art. 110 - o servidor público municipal responsável pelo acesso à

\nformação e que descumprir, .sob Suatquer 
pretexto'. 

.. 
as

determrnaçöes òeste Decre\o, àestrus or1 9\ter3r 
\nlormaçäo púb\\ca'

recusar de fornecê-la, impor .igito para obtençäo de proveito pessoa\

ou que de má-fé divulgar ¡niàît"õào 9i9'lo-t3-fica 
sujeito as penas /

previstas no ãtt' 32 e õesuintes dä te¡t |z'szz{l'!: fu9 dev3119 ser

aplicadas 
- -ãOeOecendó-se âs formalidades previstas

estatutariamente'

Parágrafo rlnico - ldêntica responsabilidade-,recairá sobre qualquer

servidor p,iotico municipal quã destruir ou alterar informaçäo pública

ou facilitar ò 
""".to 

àquelas de natureza sigilosa' Ð

l,/
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Art. l2o - É dever,áos órgãos e entidades públicas continuar a promover a
' divul$ação de todos os atos da Administração nâ conformidade do

- que prevê o art. 37 e seus incisos da Constituição Federal c/c art. 8o

da Lei Federal no 12.527111.

Parágrafo rih¡co - As divulgações de que trata o caput deste artigo

ãeverão ser feitas, independentemente da utilizaçåo de outros

meios, em sítio oficial da Prefeitura na internet, sendo o titular de

cada órgão responsável direto pela atualizaýo diária desta pagina,

bem como pela autenticidade e disponibilidade da mesma.

Art. lgo - A Secretaria Municipal de Administraçäo cuidará para que

Ocgrra a manutençäo o "Portal da lnternet da Prefeitura" como um

canal de comunicáçäo entre o governo e a sociedade, facilitando a

esta o acesso aoi portais, tais como: execução orçamentária;

recursos públicos recebidos e ou transferidos de outros órgäos com

a expos¡çäo da origem, valores e favorecidos; atos de gestäo com o

servidor público hunicipal, respeitando aqueles considerados

sigilosos; celebração de contratos e convênios (minuta) e outras

avenças conelatas; etc.

Art. l4o - Ao final de cada semestre, todos os órgãos da Administraçäo

direta ou indireta do Poder Executivo Municipal remeteräo à

Controladoria lnterna Municipal à informação, através de relatório,

de atendimento do referido período.

Art. 150 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçäo, ficando

revogadas as disposiçöes em contrário.

Silveiras, 24 dejunho de2O14.

\
Mendes Mota

Prefeito MuniciPal

Publicado por afixação na Secretaria da Prefeitura Municipal.

Registrado em Livro próprio. Data supra.

de Administraçäo


