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ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUNIcfpIO DE
PADRE BERNARDO
DECRETO N° o63 DE 28 DE MAR

0 DE 2019.

REGULAMENTA NO AMBITO DO PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
OS
PROCEDIMENTOS E AS NORMAS PARA
GARANTIR 0 DIREITO DE ACESSO A
INFORMA9AO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE PADRE BERNARDO] no uso das
atribuig6es que lhe confere a Lei Organica Municipal,

DECRETA:
CApiTULO I
DISPOS196ES GERAIS

Art. 1° - Este decreto regulamenta no ambito do Poder Executivo
Municipal os procedimentos e as normas a serem observados para garantir o dire.ito
de acesso a informagao, em conformidade com as disposig6es da Lei Federal n°
12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2° - Os 6rgaos e entidades munic.ipais assegurarao, as pessoas
naturais e juridicas, o direito de acesso a informagao, mediante a adogao de

procedimentos objetivos e ageis, de forma transparente, clara e em linguagem de
facil compreensao, observados os principios que regem a Administragao Publica e
as diretrlzes previstas neste decreto.

Art. 3° - Os procedimentos previstos neste
executados em conformidade com as seguintes diretrizes:

decreto

devem

ser

I - observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como

exce?ao;
11 -divulgagao de informag6es de interesse pdblico, independentemente
de solicitag6es;
Ill I utilizagao de meios de comunicagao viabilizados pe\a tecnologia da
informagao;
lv - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparencia na
.1

Administra?ao Ptiblica;
V - desenvolvimento do controle social da Administra?ao Ptlblica.

Art. 4° -Cabe aos 6rgaos e entidades municipais, observadas as normas
e procedimentos previstos neste decreto, assegurar:
1
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I - a gestao transparente da .informagao, propiciando amp`o acesso a ela
e sua divulgagao;
H - a

protegao

autenticidade e integridade;
Ill - a protegao

da

informagao,

da informagao

garantindo-se

sigilosa e

da

sua

d.Isponibilidade,

informagao

pessoal,

observada a sua disponibilidade, autenticidade, .integridade e eventual restrigao de

acesso.
Art. 50 - 0 acesso a informagao previsto neste decreto compreende,
entre outros, os dire.itos de obter:

I - orientagao sobre os procedimentos para a consecugao de acesso,
bern como sobre o local onde podera ser encontrada ou obtida a informagao
a'rnejada: „ . ,nformagao cont,da em registros ou documentos, Produzldos. Ou
acumulados pelos 6rgaos ou entidades munic.ipais, recolhidos ou nao a arqulvos
Pab'.loos;

ill . informagao produzida ou custodiada por pessoa ftsica ou entidade

privada decorrente de qualquer vinculo com os 6rgaos ou entidades munlcipais,

mesmo que esse vinculo ja tenha cessado',
lv - informagao primaria, tntegra, autentica e atual.izada;
V - informagao sobre atividades exercidas pelos 6rgaos e entidades
municipais, inclusive as relativas a sua politica, organizagao e servigos;
Vl - informagao pertinente a administragao do patrim6nio

ptlblico,

utilizagao de recursos ptiblicos, licitag6es e a contratos administrativos;
Vll - informagao relativa:

a) a implementagao, acompanhamento e resultados dos programas,
projetos

e

ag6es

dos

6rgaos

e

entldades

municlpals,

bern como

metas

e

indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeg6es, audltorias, prestag6es e tomadas de
contas realizadas pelos 6rgaos de controle interno e externo, .incluindo prestag6es
de contas relativas a exerctcios anteriores.
Art. 6° -Para os efeitos deste decreto, considera-se:

paraprodu'g;:nef°t::nas9::ss£:dd°es;opnr:::,S;::too:c°ountTdao°;::eq::\dqeu:rsme:,oU,t:I:;:::dy
ou formato;
H - dados processados: aqueles submetidos a qualquer operagao ou

tratamento por meio de processamento eletr6nico ou por me.io automatizado com o
emprego de tecnologia da informagao:
Ill -documen{o: unidade de registro de informag6es, qualquer que seja o
suporte ou formato;
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lv - informagao sigilosa: informagao submetida temporariamente a
restrigao de acesso publico em razao de sua imprescindibilidade para a seguranga
da sociedade e do Estado, bern assim aquelas abrangidas pelas demais hip6teses
legais de sigilo;

V-

informagao

pessoal:

informagao

relacionada

a

pessoa

natural

identificada ou identifica-vel, relativa a intimidade, vida privada, honra e imagem;

Vl - tratamento da informagao: conjunto de ag6es referentes a produgao,
recepgao, classif.icagao, utilizagao, acesso, reprodugao, transporte, transmissao,
distribuigao, arquivamento, armazenamento, eliminagao, aval'lagao, destinagao ou
controle da informagao;
Vll - disponibilidade: qualidade da informagao que pode ser conhecida e

utilizada por individuos, equipamentos ou sistemas autorizados;
Vlll - autenticidade: qualidade da informagao que tenha sido produzida,
expedida,
s'lstema;

recebida ou

modificada por determinado individuo,

lx - integridade:

equipamento ou

qualidade da informagao nao modificada,

inclusive

quantc> a origem, transito e destino;
X - primariedade: qualidade da informagao coletada na fonte, com o

maximo de detalhamento possivel, sem modificag6es;
Xl - informagao atualizada: informagao que

retine os

dados

mais

recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em
normas especTficas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas
informatizados que a organizam;
Xll
documento
preparat6rio:
documento
formal
utilizado
como

fundamento da tomada de decisao ou

de ato

administrativo,

a exemplo de

pareceres e notas tecnicas.
Art, 70 - A busca e o fornecimento da .lnformagao sao gratuitos,
ressalvada a cobranga do valor referente ao custo dos servigos e dos materials
utilizados, tais como reprodugao de documentos, m{dias digitais e postagem.

Paragrafo dnico -Esta isento de ressarcir os custos dos servigos e dos
materiais utilizados aquele cuja situagao econ6mica nao lhe permita faze-lo sem
prejuizo do sustento pr6prio ou da familia, declarada nos termos da Le.I Federal n°
7.115, de 29 de agosto de 1983.

CAPITULO 11

DA ABRANGENCIA

Art. 8° - Sujeitam-se ao disposto neste decreto os 6rgaos da
Administragao Direta, as autarquias, as fundag6es ptiblicas, as empresas ptiblicas,
as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou
indiretamen{e pelo Municipio.
3
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§ 1° - A d.Ivulgagao de informag6es de empresas ptlbHcas, sociedades
de economia mista e demais entidades controladas pelo Municipio que atuem em
regime de concorrencia, sujeitas ao disposto no Art.173 da Constituigao Federal,
submete-se as normas pertinentes da Comissao de Valores Mobiliarios, a tim de
assegurar sua compet.Itividade, governanga corporativa e, quando houver, os
interesses de acionistas minori{arios.

§ 2° - Nao se sujeitam ao disposto neste decreto as informag6es
relativas a atividade empresarial de pessoas fisicas ou juridicas de direito privado,
obtidas pela fiscalizagao tributaria ou por outros 6rgaos ou entidades municipais no
exercicio de suas atividades regulares de fiscalizagao, controle, regulagao e
supervisao, cuja divulgagao possa representar vantagem competitiva a outros
agen{es econ6micos.

Art. 9° -0 acesso a informagao disciplinado neste decreto nao se aplica:
I - as h.ip6teses de sigilo previstas na legislagao, como fiscal, bancar.Io,

de opera?6es e servigos no mercado de capitals, comercial, profiss.ional, industrial e
segredo de justiga;
H -as informag6es referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento

cientTficos ou tecnol6gicos cujo sigilo seja imprescindivel a seguranga da sociedade
e do Estado.
CApiTULO Ill

DA TRANSPARENCIA ATIVA
Art. 10 -E clever dos 6rgaos e entidades da Administragao Ptlbl.ica

Municipal promover, independentemente de requerimento, a divulgagao, na
Internet, de informag6es de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas.
§ 10 - Serao divulgadas no Portal da Transparencia, na int?rTet,. sem
prejuizo da divulgagao em outros sitios dos 6rgaos e entidades munlclpals, as
informag6es sobre:

I -repasses ou transferencias de recursos financeiros;
11 -execugao orgamentaria e financeira detalhada;
In - licitag6es realizadas e em andamento, com editais, anexos e
resultados, bern como a todos os contratos celebrados;
lv -remuneragao e subsidio recebidos por ocupante de cargo, posto,
graduagao,

fungao

e emprego

ptlblico,

incluindo

auxilios,

ajudas

de

custoe

quaisquer outras vantagens pecuniarias, bern como proventos de aposentadoria e
pens6es daqueles que estiverem na ativa, de maneira individualizada.
4

HSTAD0 DH GOIAS

GovnRNo Do MUNIciplo DE
pADRn BERNARDo
§ 20 - Serao divulgadas no site da Prefeitura Municipal, na internet, as
seguintes informag6es de interesse coletivo ou geral:
I -estrutura organizacional, competencias, legislagao aplicavel, principais

cargos e seus ocupantes, enderego, telefones e horarios de atendimento ao pdblico
da Prefeitura Municipal e das Secretarias Municipais e seus 6rgaos subordinados;
11 - programas, projetos, ag6es, obras e atividades, com indicagao da
Secretaria Municipal responsavel, principais metas e resultados et quando
existentes, indicadores de resultado e impacto;
Ill -respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;
lv -resultados de inspeg6es, auditorias, prestag6es e tomadas de contas
realizadas pelos 6rgaos de controle interno, incluindo prestag6es de contas
relativas a exerctcios anteriores;
V - contato do servidor, designado pelo monitoramento do Servigo de
lnformag6es ao Cidadao - SIC, com indicagao do te!efone, do correio eletr6nico e
do site de acesso ao Sistema de lnformagao ao Cidadao.
§ 3° - As informag6es poderao ser disponibilizadas por
ferramenta de
redirecionamento de pagina
na
Internet,
quando
dispontveis em outros sitios governamenfais.

meio de
estiverem

CAPITULO IV

DA TRANSPARENCIA PASSIVA

sE9Aol

~

DO sERvieo DE iNFORMAeAO AO ciDADAO

Art.11 -A unidade fisica do Servigo de lnformagao ao Cidadao (SIC),
funcionara junto ao Gabinete do Prefeito, Iocalizado na sede administrativa do
Municfpio, de facil acesso e aberta ao publico, e tera por objetivos:

I -receber e registrar pedidos de acesso a informagao;
11 -atender, informar e orientar o ptlblico quanto ao acesso a informa?ao.

Paragrafo tlnico -Compete ao SIC:

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possfvel, o
fornecimento imediato da informagao;
11 -o registro do pedido de acesso em sistema eletr6nico especifico e a
entrega do numero de protocolo, que contera a data de apresentagao do pedido;
Ill - o encaminhamento do pedido recebido e registrado ao servidor da
Secretaria Municipal responsavel pelo fornecimento da informagao.

flFffEEJJEL
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SEGAO ,,`
DO PEDIDO DE ACESSO A INFORMA9AO
Art.12 -Qualquer pessoa, natural ou juridica, devidamente identificada,

podera formular pedido de acesso a informagao.
§
10 - 0
pedido sera
disponibilizado preferencialmente em

apresentado em formulario
padronizado,
meio eletr6nico, no site da Prefeitura

Municipal, ou em meio fisico, no SIC.

§ 2° - Para fins de controle e protocolo o pedido apresentado em meio
fisico no SIC sera obrigatoriamente cadastrado no sistema eletr6nico especifico,

quando entao sera gerado o ntlmero de protocolo e certificada a data do
recebimento do pedido, a partir da qual se inicia a contagem do prazo de resposta.

§ 3° -0 prazo de resposta sera contado a partir da data de apresentagao
do pedido na forma do § 1o deste artigo.

Art.13 -0 pedido de acesso a infctrmagao devera conter:
I -o nome do requerente;
11 -o ntlmero de documento de identificagao valido;

Ill - a especificagao, de forma clara, objetiva e precisa, da informagao
requerida; e
lv- o enderego fisico ou eletr6nico do requerente, para recebimento de

comunicag6es ou da informagao requerida.

Art.14 -Nao serao atendidos pedidos de acesso a informagao:
I -

gen6ricos;
11 - desproporcionais ou desarrazoados; ou
Ill - que exijam trabalhos adicionais de

analise,

interpretagao

ou

consolidagao de dados e informag6es, ou servigo de produgao ou tratamento de
dados que nao seja de competencia do 6rgao ou entidade.

§ 1° -A informagao sera disponibHizada ao interessado da mesma forma
que se encontrar arquivada ou registrada no 6rgao ou entidade municipal, nao
cabendo a estes tlltimos realizar qualquer trabalho de consolidagao ou tratamento
de dados, tais como a elaboragao de planilhas ou banco de dadost bern como
produzir

informag6es

a

pedido

do

interessado,

nao

exigidas

pela

legislagao

municipal anterior.

§ 20 -Nas hip6teses do inciso Ill do "caput" e do § 1° deste artigo, sem

prejuizo da seguranga e da protegao da informagao, o 6rgao ou entidade municipal
devera, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as
informag6es a partir das quais o requerente podera realizar a interpretagao,
consolidagao ou tratamento de dados.
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§ 3° -Quando nao for autorizado acesso integral a informagao por ser
ela parcialmente sigilosa, e assegurado o acesso a parte nao sigilosa por meio de
certidao, extrato ou c6pia com ocultagao da parte sob sigilo.
§

40

-

lnformado

do

extravio

da

informagao

solicitada,

podera

o

interessado requerer a autoridade competente a imediata abertura de procedimento
tendente a apurar o desaparecimento da respectiva documentagao.
§ 50 -Verificada a hip6tese prevista no § 4° deste artigo, o responsavel
pela guarda da informagao extraviada devera, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o
fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegagao.

Art.15 -Sao vedadas exigencias relativas aos motivos do pedido de
acesso a informagao de interesse publico.

sEeAO Ill
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO A INFORMA9AO
Art.16 -F`ecebido o pedido e estando a informagao disponivel, o acesso
sera imediato.

§ 1° -Caso nao seja possivel o acesso imediato, o 6rgao ou entidade
municipal devera, no prazo de ate 20 (vinte) dias:
I -enviar a informagao ao enderego fisico ou eletr6nico informado;
11 -comunicar a data, c> local e o modo para a realizagao da consulta a

informagao, a reprodugao ou a obtengao da certidao relat.Iva a informagao:
Ill - comunicar que nao possui a informagao ou que nao

tern

conhecimento de sua existencia;
lv -indicar, caso tenha conhec.imento, o 6rgao ou entidade responsavel
pe!a informagao ou que a detenha; ou
V -indicar as raz6es de fato ou de direito da negativa, total ou parcial, do

acesso.
§ 20 -Nas hip6teses em que o pedido de acesso a informagao demandar
manuseio de grande volume de documentos ou a movimentagao do documento

puder comprometer sua regular tramitagao, sera adotada a medida prevista no
inciso 11 do § 1° deste artigo.

§ 30 - Quando se tratar de acesso a informagao contida em documento
cuja manipulagao possa prejudicar sua integridade, devera ser oferecida a consulta
de c6pia, com certificagao de que esta confere com o original.
§ 4° -Na impossib"dade de obtengao de c6pia de que trata o § 3° deste
artigo, o interessado podera solicitar que, as suas expensas e sob a supervisao de
servidor ptlblico, a reprodugao seja feita por outro meio que nao ponha em risco a
integridade do documento original.
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§ 5° -Sem prejuizo da seguranga e da protegao das informag6es, bern
como do cumprimento da legislagao aplicavel, o 6rgao ou entidade municipal

podera oferecer meios para
informagao de que necessitar.

que

o

pr6prio

interessado

possa

pesquisar

a

Art.17 -0 prazo para resposta do pedido podera ser prorrogado por 10
(dez) dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente an{es do termino do
prazo inicial de 20 (vinte) dias.

Art.18 -Caso a informagao esteja disponTvel ao publico em formato

impresso] eletr6nico ou em outro meio de acesso universal, o 6rgao ou entidade
municipal devera orientar o interessado quanto ao local e modo para consultar,
obter ou reproduzir a informagao.
§ 1° - Na hip6tese do "caput" deste artigo, o 6rgao ou entidade municipal
desobriga-se do fornecimento direto da informagao, salvo se o requerente declarar
nao dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informagao.

§ 2° -A informagao armazenada em formato digital sera fornecida nesse
formato, caso haja anuencia do requerente.
Art.19 -Quando o fornecimento da informagao implicar reprodugao de
documentos, o 6rgao ou entidade municipal, observado o prazo de resposta ao
pedido, disponibilizara ao interessado o documento de arrecadagao do Municfpio
ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serv.igos e dos
materiais utilizados.

Paragrafo dnico -A reprodugao de documentos ocorrera no prazo de 10

(dez) dias, contado da comprovagao do pagamento pelo interessado ou da entrega
da declaragao de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei n° 7.115, de 1983,
ressalvadas hip6teses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos
documentos, a reprodugao demande prazo superior.
Art, 20 - Negado o pedido de acesso a informagao, sera enviada ao
interessado, no prazo de resposta, comunicagao com:
1 -as raz6es da negativa de acesso e seu fundamento legal;
11 - a possibirldade e prazo de apresentagao do recurso cabivel, com
indicagao da autoridade que o apreciara; e
Ill - a possibilidade de apresentagao de pedido de desclassificagao da
informagao, quando for o caso, com indicagao da autoridade classificadora que o
apreciara

Paragrafo t]nico - As raz6es da negativa de acesso a informagao
classificada indTcarao o fundamento legal da classif.Icagao e a autoridade que a
classificou.
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Art. 21 -0 acesso a documento preparat6rio ou informagao nele contida,
utilizados como fundamento de tomada de decisao ou de ato administrativo, sera
assegurado a partir da edigao do ato ou decisao.

sEeAO lv
DOS RECURSOS
Art. 22 I No caso de negativa de acesso a informagao ou de nao
fornecimento das raz6es da negativa do acesso por parte do Servigo de
lnformag6es ao Cidadao (SIC), podera o requerente apresentar recurso no prazo
de 10 (dez) dias, contado da ciencia da decisao, ao Secretario do 6rgao ou
entidade municipal, que devera aprecia~lo no prazo de 5 (cinco) dias, contado da

sua apresentagao.
Paragrafo Onico _ Desprovido o recurso de que trata o caput, podera o
requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciencia da
decisao, ao Prefeito Municipal, que devera se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias
contado do recebimento do recurso.

Art. 23 - No caso de omissao de resposta ao pedido de acesso a
informagao, o requerente podera apresentar reclamagao no prazo de 10 (dez) dias
ao do 6rgao ou entidade municipal, que devera se manifestar no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da reclamagao.

Paragrafo Unico -0 prazo para apresentagao de reclamagao comegara
30 (trinta) dias ap6s a apresentagao do pedido.

Art. 24 -Desprovido o recurso de que tra{a o Paragrafo Unico do Art. 22,
ou infrutifera a reclamagao de que trata o Art. 23, podera o requerente apresentar
recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da decisao, a Comissao Mista de
Reavaliagao de lnformag6es, composto na forma do Art. 46, deste decreto.

Paragrafo Unico -Provido o recurso, a Comissao Mista de Reavaliagao
de lnformag6es fixara prazo para o cumprimento da decisao pelo Serv.leo de
lnformag6es ao Cidadao (SIC).

CApiTULO V

DAs iNFORMAe6Es cLAssiFicADAs EM GRAu DE siGiLO
SEGAO ,
DA CLASSIFICA9AO DE INFORMAG6ES QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE
SIGILO
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Art. 25 - Sao passiveis de classificagao as informag6es consideradas
imprescindiveis a seguranga da sociedade ou do Estado, cuja divulgagao ou
acesso irrestr.ito possam:
I - per em risco a defesa e a soberan.ia nacionais ou a integridade do
territ6rio nacional;

11 -prejudicar ou per em risco a condugao de negociag6es ou as relag6es
internac.iona.is do Pats;

Ill -prejudicar ou p6r em risco informag6es fornecidas em carater sigiloso

por outros Estados e organismos internacionais:
lv -p6r em risco a vida, a seguranga ou a satide da populagao;
V - oferecer elevado risco a estabilidade financeira, econ6mica ou
monetaria do Pats;
Vl - prejudicar ou causar risco a planos ou operag6es estrat6gicos das

Forgas Armadas;
Vll -prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento
cienttfico ou tecnol6gico, assim como a sistemas, bens, instalag6es ou areas de
interesse estrat6gico nacional, observado o disposto no inciso 11 do "caput" do Art.

9° deste decreto;
VIIl - per em risco a seguranga de instituig6es ou de altas autor.idades
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
lx - comprometer atividades de inteligencia, de investigagao ou de
fiscalizagao em andamento, relacionadas com prevengao ou repressao de
infrag6es.

Art. 26 -A informagao em poder dos 6rgaos e entidades, observado o
seu teor e em razao de sua imprescindibilidade a seguranga da sociedade ou do
Estado, podera ser classificada no grau ultrassecreto, secreto ou reservado.
Art. 27 - Para a classificagao da informagao em determinado grau de
sigilo, devera ser observado o interesse pdblico da informagao e utilizado o cr.it5rio
menos restritivo possivel, considerando:
I -a gravidade do risco ou dano a seguranga da sociedade e do Estado;
11 -o prazo maximo de classificagao em grau de sigilo ou o evento que
clef.ina seu termo final.

Art. 28 - Os prazos maximos de restrigao de acessc> a informagao,
conforme o grau de classificagao, vigoram a partir da data de sua produgao e sao
os seguintes:
I -grau ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;
11 -grau secreto: 15 (quinze) anos;

Ill -grau reservado: 5 (cinco) anos.
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§ 1° -Podera ser estabelecida como termo final de restrigao de acesso a
ocorrencia de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do
prazo maximo de classificagao.

§ 2° -Transcorrido o prazo de classificagao ou consumado o evento que
define o seu termo final, a informagao tornar-se-a, automaticamente, de acesso
ptlblico.

Art. 29 -As informag6es que puderem colocar em risco a seguranga do
Prefeito, Vice-Prefeito, seus c6njuges ou companheiros e filhos serao classificadas
no grau reservado e ficarao sob sigilo ate o termino do mandato em exercicio ou do
dltimo mandato, em caso de reeleigao.
Art. 30 -A classificagao de informagao no grau de ultrassecreto, secreto
c>u reservado e de competencia:
a) Prefeito;

b) Vice-Prefeito;
c) Secretarios Municipais e autoridades com as mesmas prerrogativas;
d) Procurador-Geral do Municipio.

§ 1° - E vedada a delega?ao da competencia de classificagao das
informag6es.
§ 2° -A autoridade que classificar a informagao no grau de ultrassecreto,
secreto ou reservado devera encaminhar c6pia do Termo de Classificagao de
lnformagao (Tcl), conforme modelo do Anexo Unico deste Decreto, a Comissao
Mista de Reavaliagao de lnformag6es no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
decisao de classificagao.
sEeAO 11

DOS PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICA9A0 DE INFORMA9AO
Art. 31 -A decisao que classificar a informagao em qualquer grau de
sigilo devera ser formalizada no Termo de Classificagao de lnformagao (Tcl), que
contera:
I -c6digo de inexagao;
11 -o grau de sigilo;

Ill -o assunto sobre o qual versa a informagao;
lv -o tipo de documento;
V -a data da produgao do documento;
Vl - a indicagao do(s) dispositivo(s) legal(is) que fundamenta(in) a
classificagao;
Vll -o fundamento ou as raz6es da classificagao, observados os crit6rios

estabelecidos no Art. 27 deste decreto;
Vlll -a indicagao do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou
do evento que defina o seu termo final;
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lx -a data da classificagao;
X -a identificagao da autoridade que classificou a informagao.

§ 1° -0 Termo de Classificagao de lnformagao (Tcl), seguira anexo a
informagao.

§ 2° -A decisao referida no "caput" deste arfigo sera mantida no mesmo
grau de sigilo que a informagao classificada.

Art. 32 - Na hip6tese de documento que contenha informag6es
classificadas em diferentes graus de sigilo, sera atribuido ao documento tratamento
do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso as partes nao
classificadas por me.io de certidao, extrato ou c6pia, com ocultagao da parte sob
sigilo.

Art, 33 - Os 6rgaos e entidades municipais poderao constituir comlssao
de apoio para classificagao de documentos, com as seguintes atribuig6es, dentre
ou[ras:

I -opinar sobre a informagao produzida no ambito de sua atuagao para
fins de classificagao em qualquer grau de sigilo;
11
assessorar
a
autoridade
classificadora
ou
a
autoridade
hierarquicamente superior quanto a desclassificagao, reclassificagao ou reavaliagao
de informagao classificada em qualquer grau de sigilo;
Ill -propor o destino final das informag6es desclassificadas, indicando os
documentos para guarda permanente;
lv -subsidiar a elaboragao do rol anual de informag6es desclassificadas
e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na
Internet.

Paragrafo tlnico -As comiss6es a que se refere o "caput" deste artigo
serao integradas, preferencialmente, por servidores de nivel superior das areas
juridica, de administragao geral, de contabHidade, de economia, de engenharia, de
biblioteconomia, de tecnologia da informagao e por representantes das areas
especificas da documentagao a ser analisada.

sE9AO ,,,
DA DEscLAssiFicAeAO E REAVALiA9AO DA iNFORMAeAO cLAssiFicADA
EM GRAU DE SIGILO

Art, 34 -A classificagao das informag6es sera reavaliada pela autoridade
classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocagao
ou de oficio, para desclassificagao ou redugao do prazo de sigilo.

Paragrafo t]nico - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste
ar{igo, devera ser observado:
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I -o prazo maximo de restrigao de acesso a informagao;
11 - o prazo maximo de 4 (quatro) anos para revisao de oftcio das
informag6es classificadas no grau ultrassecreto ou secreto;
111 -a permanencia das raz6es da classificagao;
lv - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgagao ou
acesso irrestrito da informagao;
V - a peculiaridade das informag6es produzidas no exterior por
autoridades ou agentes pdblicos.

Paragrafo tlnico - Na hip6tese de redugao do prazo de sigilo da
informagao, o novo prazo de restrigao mantera como termo inicial a data de
produgao da informagao.

Art. 35 -0 pedido de desclassificagao ou de reavaliagao da classificagao

podera ser apresentado aos 6rgaos e entidades municipais independentemente de
existir previo pedido de acesso a informagao.
Art. 36 - Negado o pedido de desclassificagao ou de reavaliagao pela
autoridade classificadora, o requerente podera apresentar recurso, no prazo de 10

(dez) dias, contado da ciencia da respectiva decisao, a Comissao Mista de
Reavaliagao de lnformag6es, que decid.Ira no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 37 -A decisao da desclassificagao, reclassificagao ou redugao do
prazo de sigilo de informag6es classificadas devera constar das capas dos
processos, se houver, e de campo apropriado no Termo de Classificagao de
lnformagao (Tcl).

SE9Ao IV
DAS DISPOS196ES GERAIS DESTE CApiTULO
Art. 38 - E clever do Municipio controlar o acesso e a divulgagao de
informag6es sigilosas produzidas por seus 6rgaos e entidades, assegurando a sua

protegao contra perda, alteragao indevida, acesso, transmissao e divulgagao nao
autorizados.

Art. 39 -As informag6es classificadas no grau ultrassecreto ou secreto,
mesmo ap6s eventual desclassificagao,
serao definitivamente preservadas,
observados os procedimentos de restrigao de acesso enquanto vigorar o prazo da
classificagao.

Art. 40 -As informag6es classificadas como reservadas, ap6s o t6rmino
do prazo de classificagao ou em caso de eventual desclassificagao, as informag6es

que nao forem objeto de classificagao, as informag6es pessoais e as informag6es
referidas no artigo 9° deste decreto serao preservadas pelo prazo indicado na
tabela de temporalidade especifica de cada 6rgao ou entidade municipal.
13
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Art. 41 - As informag6es sobre condutas que impliquem violagao dos
direitos humanos praticada por agentes ptlblicos ou a mando de autoridades
publicas nao poderao ser objeto de classificagao em qualquer grau de sigilo e nem

ter seu acesso negado.
Art. 42 - Nao podera ser negado acesso as informag6es necessarias a
tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Paragrafo
dnico.
0
requerente
devera
apresentar raz6es
que
demonstrem a existencia de nexo entre as informag6es requeridas e o direito que
se pretende proteger.
Art. 43. 0 acesso, a divulgagao e o tratamento de informagao
classificada em qualquer grau de sigilo ficarao restritos a pessoas que tenham
necessidade de cc>nhece-la, sem prejuizo das atribuig6es de agentes ptlblicos
autorizados por lei.

Paragrafo dnico - 0 acesso a informagao classificada como sigilosa
cria, para aquele que a obteve, a obrigagao de resguardar o sigilo.
Art. 44 - A autoridade maxima de cada 6rgao ou entidade referida no
"caput" do Art.12 deste decreto, adotara as providencias necessarias para que o

pessoal a ela subordinado conhega as normas e observe as medidas e
procedimentos de seguranga para tratamento de informag6es classificadas em
qualquer grau de sigilo.

Paragrafo dnico - A pessoa natural ou juridica, inclusive aquela
mencionada no Art. 62 deste decreto, que em razao de qualquer vinculo com o
Poder Pdblico, executar atividades de tratamento de informag6es classificadas,
adotara as providencias necessarias para que seus empregados, prepostos ou

representantes

observem

as

medidas

e

procedimentos

de

seguranga

das

informag6es.

Art. 45 - A autoridade maxima de cada 6rgao ou entidade publicara
anualmente, ate o dia 1° de junho, em sitio na Internet:

I -o rol das informag6es desclassificadas nos tlltimos 12 (doze) meses;
11 - o rol das informag6es classificadas em cada grau de sigilo, que

devera conter:
ndicagao dos dispos.itivos legais que fundamentam a classificagao;
a data d`a produgao, a data da classificagao e o prazo da classificagao;
- o relat6rio estatistico com a quantidade de pedidos de acesso a
informagao recebidos, atendidos e indeferidos;
IV -as informag6es genericas sobre os interessados.
14
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Paragrafo tmico -Os 6rgaos e entidades municipais deverao manter em
meio ffsico as informag6es previstas no "caput" deste artigo para consulta pdblica

em suas sedes.
CApiTULO VI

DA cOMissAO MisTA DE REAVALiAGAO DE iNFORMAe6Es
Art. 46 - A Comissao Mista de Reavaliagao de lnformag6es sera
integrada pelos titulares dos seguintes 6rgaos:
I -Departamento de Controle lnterno;
11 -Secretaria Municipal de Administragao, Governo e Planej.amento;
Ill -Secretaria Municipal de Finangas e Neg6cios Pdblicos;
lv -Procuradoria-Geral do Municfpio.

Paragrafo dnico -Cada integrante indicara suplente a ser designado por
ato do Presidente da Comissao.
Art. 47 -Compete a Comissao Mista de Reavaliagao de lnformag6es:
I - rever, de oficio ou mediante provocagao, a classificagao de
informagao no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliagao, no maximo a cada
4 (quatro) anos;
11
requisitar da autoridade que
classificar informagao
no
grau
ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou conteddo, parcial ou integral, da
informagao, quando as informag6es constantes do Termo de Classificagao nao
forem suficientes para a revisao da classificagao;
Ill - decidir os recursos a ela enderegados, encerrando a instancia
administrativa;

lv -prorrogar, uma tlnica vez e por periodo determinado, nao superior a
25 (vinte e cinco) anos, o prazo de sigilo de informagao classificada no grau
ultrassecreto, enquanto seu acesso ou divulgagao puder ocasionar ameaga externa
a soberania nacional, a integridade do territ6rio nacional ou grave risco as relag6es
internacionais do Pals, Iimitado ao maximo de 50 (cinquenta) anos o prazo total da
classificagao;

V -apresentar relat6rio anual ao Prefeito sobre o cumprimen{o da Lei de
Acesso a lnformagao.

§ 1° -A nao deliberagao sobre a revisao de offcio, no prazo previsto no
inciso I do "caput" deste artigo, imp{licara a desclassificagao automatica das
informag6es.
§ 2° -0 relat6rio anual a que se refere o inciso V do "caput" deste artigo
6 considerado informagao de interesse coletivo ou gera! e deve ser divulgado no
sitio na Internet.
15
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Art, 48 -A Comissao Mista de Reavaliagao de lnformag6es se reunira,
ordinariamente, uma vez por mss e, extraordinariamente, sempre que necessario.
Paragrafo dnico -As reuni6es serao realizadas com a presenga de, no
minimo, 4 (quatro) integrantes.

Art. 49 -Os requerimentos de prorrogagao do prazo de classificagao
informagao no grau ultrassecreto, conforme previsto no inciso IV do "caput"
artigo 53, deverao ser encaminhados a Comissao Mista de Reavaliagao
lnformag6es em a{6 1 (urn) ano antes do vencimento do termo final de restrigao

de
do
de
de

acesso.
Paragrafo tinico -0 requerimento de prorrogagao do prazo de sigilo de
informagao
classificada
no
grau
ultrassecreto
devera
ser
apreciado,
impreterivelmente, em a{6 3 (tres) sess6es subsequentes a data de sua
apresentagao, ficando sobrestadas, ate que se ultime a votagao, todas as demais
deliberag6es da Comissao.

Art. 50 - A Comissao Mista de Reavaliagao de lnformag6es devera
apreciar os recursos a ela enderegados, impreterivelmen{e, ate a terceira reuniao
ordinaria subsequente a data de sua autuagao.
Art.

51

- A

revisao

de

oficio

da

informagao

classificada

no

grau

ultrassecreto ou secreto sera apreciada em ate tres sess6es anteriores a data de
sua desclassificagao automatica.
Art. 52 - As deliberag6es da
lnformag6es serao tomadas:

Comissao

Mista de

Reavaliagao

de

I - por maioria absoluta, quando envolverem as competencias previstas
nos incisos I e lv do ''caput" do Art. 47 e no Art. 54, deste decreto;
11 -por maioria simples dos votos, nos demais casos.

Art. 53 -A indicagao do Presidente da Comissao Mista de Reavaliagao
de lnformag6es sera feita por seus pares.

Paragrafo tinico - 0 Presidente da Comissao exercera, alem do voto
ordinario, tambem o de qualidade nos casos de empate nas votag6es do colegiado.
Art. 54 -A Comissao Mista de Reavaliagao de lnformag6es aprovara seu
regimento interno, que dispora sobre sua organizagao e funcionamento.
Paragrafo tinico -0 regimento interno devera ser publicado no Diario
Oficial do Munictpio no prazo de ate 90 (noventa) dias ap6s a instalagao da
Comissao.
16
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Paragrafo dnico -0 regimento lnterno devera ser publicado no Diario
Oficial do Municipio no prazo de ate 90 (noventa) dias ap6s a instalagao da
Comissao.
CApiTULO Vll

DAS INFORMA96ES PESSOAIS

Art. 55 -0 tratamento das informag6es pessoais deve ser feito de forma
transparente e com respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas, bern como as liberdades e garantias individuals.

Art. 56 - As informag6es pessoais relativas a intimidade, vida privada,
honra e imagem de{idas pelos 6rgaos e entidades:

I -serao de acesso restrito a agentes publicos legalmente autorizados e
a pessoa a que se referirem, independentemente de classificagao de sigilo, pelo
prazo maximo de 100 (Gem) anos, contado da data de sua produgao;
11 - poderao ter sua divulgagao ou acesso por terceiros autorizados por

previsao legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Paragrafo tlnico -Caso o titular das informag6es pessoais esteja morto
ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao c6njuge ou
companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no paragrafo
unico do artigo 20 da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei
Federal n° 9.278, de 10 de maio de 1996.

Art. 57 -0 consentimento referido no inciso 11 do "caput" do Art. 56, nao

sera exigido quando o acesso a informagao pessoal for necessario:
I -a prevengao e diagn6stico medico, quando a pessoa estiver fisica ou
legalmente incapaz, ficando sua utHizagao restrita exclusivamen{e ao tratamento
medico;

11 - a realizagao de estatfsticas e pesquisas cientTficas de evidente
interesse pdblico ou geral, previstos em lei, vedada a identificagao da pessoa a que
a informagao se referir;
lH -ao cumpr.Imento de decisao judicial;

lv -a defesa de direitos humanos de terceiros;
V -a protegao do interesse pdblico geral e preponderante.

Art, 58 -A restrigao de acesso a informag6es pessoais de que trata o
Art. 55, nao podera ser invocada:
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I -com o intuito de prejudicar processo de apuragao de irregularidades
conduzido pelo Poder Pt]blico, no qual o t.ltular das informag6es seja parte ou
interessado;

11 -quando as informag6es pessoais estiverem contidas em conjuntos de
documentos necessarios a recuperagao de fatos hist6ricos de maior relevancia.
Art. 59 -Compete a autoridade maxima do 6rgao ou entidade municipal,
de forma fundamentada e mediante provocagao, reconhecer a incidencia da
hip6tese prevista no inciso 11 do "caput" do Art. 58, sobre documentos que tenha

produzido ou acumulado e que estejam sob sua guarda.

§ 1° , Para subsidiar a decisao de reconhecimento de que trata o "caput"
deste artigo, podera ser solicitado a universidades, instituig6es de pesquisa ou
outras entidades com not6ria experiencia em pesquisa historiografica a emissao de

parecer sobre a questao.
§ 2° -A decisao de reconhecimento de que trata o ''capu{" deste artigo
sera precedida:

I -de comunicagao formal a pessoa a quem a informagao a ser divulgada
se referir ou, em caso de morfe, as pessoas mencionadas no paragrafo unico do
Art. 56 deste decreto;
H - de publicagao de extrato da informagao, contendo a descrigao
resumida 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.

§ 30 - No prazo de 30 (trinta) dias, contado da comunicagao
refere o inciso I do § 2° deste artigo, a pessoa a quem a informagao a ser
se referir ou, em caso de morfe, as pessoas mencionadas no paragrafo
artigo 56, poderao apresentar recurso contra a divulgagao a Comissao
Reavaliagao de lnformagc)es.

a que se
divulgada
tlnico do
Mista de

§ 40 -Ap6s a decisao do recurso previsto no § 3° ou, em nao havendo
recurso, ap6s o transcurso do prazo ali fixado, as informag6es serao consideradas
de acesso irrestrito ao pdblico.

§ 5° - Na hip6tese de documentos de elevado valor hist6rico destinados
a guarda permanente, cabers a autoridade responsavel pelo arquivo do 6rgao ou
entidade municipal que os receber, decidir, ap6s o recolhimento da informagao,
sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo.
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Paragrafo tinico - 0 pedido de acesso a informag6es pessoais por
terceiros devera, ainda, estar acompanhado de:
I -comprovagao do consentimento expresso de que trata o inciso 11 do
"caput" do Art. 56, por meio de procuragao;

11 -comprovagao das hip6teses previstas no Art. 57, conforme o caso;

Ill -demonstragao do interesse pela recuperagao de fatos hist6ricos de
major relevancia, observados os procedimentos previstos no Art. 59; ou

lv - demonstragao da necessidade do acesso a informagao requerida
para a defesa dos direitos humanos ou para a protegao do interesse pt]blico e geral
preponderante.

Art. 61 - 0 acesso a informag6es pessoais por terceiros ficara
condicionado a assinatura de termo de responsabilidade, que dispora sobre a
finalidade e a destlnagao que fundamentaram sua autorizagao, bern como sobre as
obrigag6es a que se submetera o requerente.
§ 10 - A utilizagao de informagao pessoal por terceiros vincula~se a

finalidade e a destinagao que fundamentaram a autorizagao do acesso, vedada sua
utilizagao de maneira diversa.

§ 20 - Aquele que obtiver acesso a informag6es pessoais de terceiros
sera responsabilizado por seu uso indevido, na forma da le.I.

§ 3° -Aplica-se, no que couber, a Lei Federal n° 9.507, de 12 de
novembro de 1997, em rela?ao a informagao de pessoa, natural ou jurtd.ica,
constante de registro ou banco de dados de 6rgaos ou entidades governamentais
ou de carater publico.
CAP[TULO Vlll

DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 62 -As entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a
realizagao de ag6es de interesse ptlblico, recursos ptiblicos diretamente do
orgamento ou mediante subveng6es sociais, contrato de gestao, termo de parceria,
convenios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congeneres, deverao dar
publicidade as seguintes informag6es:
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I -c6pia do estatuto social atualizado da entidade;
11 -relagao nominal atualizada dos dirigentes da entidade;
111 - c6pia integral dos convenios, contratos, termos

de

parcerias,

acordos, ajustes ou instrumentos congeneres realizados com os 6rgaos e entidades
da Administragao Pdblica Municipal, bern como dos respectivos aditivos.

§ 1° - As informag6es de que trata o "caput" deste artigo serao
divulgadas em sftio na Internet da entidade privada e em quadro de avisos de
amplo acesso pdblico em sua sede.
§ 20 -A divulgagao em sitio na Internet referida no § 1° deste arfigo
podera ser dispensada, por decisao do 6rgao ou entidade pLiblica municipal

responsavel pelo repasse dos recursos, mediante requerimento da entidade privada
sem fins lucrativos, quando esta dltima nao dispuser de meios para realizar a
divulgagao.

§ 3° - As informag6es de que trata o "caput" deste arfigo deverao ser
publicadas a partir da celebragao do convenio, contrato, termo de parceria, acordo,
ajuste ou instrumento congenere, serao atualizadas periodicamen{e e ficarao
dispontveis ate 180 (cento e oiten{a) dias, ap6s a entrega da prestagao de contas
final.

Art. 63 - A publicidade a que estao submetidas as entidades
mencionadas no Art. 62 refere-se a parcela dos recursos ptiblicos recebidos e a
sua destinagao, sem prej.uizo das prestag6es de contas a que estejam legalmente
obrigadas.

Paragrafo dnico - Quaisquer outras informag6es, al6m das previstas
nos incisos I a Ill do "caput" do Art. 62, deverao ser apresen{adas diretamente aos
6rgaos e entidades municipais responsaveis pelo repasse de recursos.
CApiTULO IX
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 64 - Cons{ituem condutas ilicitas que ensejam a responsabilizagao
do agente pulblico:

I - recusar-se, imotivadamente, a fornecer informagao requerida nos
termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornece-Ia
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
11

- utilizar indevidamente,

subtrair,

destruir,

inutilizar,

desfigurar,

alterar

ou ocultar, total ou parcialmente, informagao que se encontre sob sua guarda, a

que tenha acesso ou sobre a qual tenha conhecimento em razao do exercTcio das
atribuig6es de cargo, emprego ou fungao ptiblica;
Ill - agir com dolo ou rna-fe na analise dos pedidos de acesso a
informagao;
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IV -divulgar, permitir a divulgagao, acessar ou permitir acesso indevido a

informagao classificada em grau de sigilo ou a informagao pessoal;
V -impor sig.Ilo a informagao para obter proveito pessoal ou de terceiro

ou, ainda, para fins de ocultagao de ato Hegal cometido por si ou por outrem;
Vl - ocultar da revisao de autoridade superior competente informagao
classif.icada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuizo de
tercejr°S; v„ . destruir ou subtrair, por qua|quer meio, documentos Concernentes a

possiveis violag6es de direitos humanos por parte de agentes do Estado.
§ 1° - Atendidos os principios do contradit6rio, da ampla defesa e do
devido processo legal, as condutas descritas no "caput" deste artigo serao
apuradas e punidas na forma da legislagao em vigor, sendo requisito para a
instauragao de procedimento disciplinar, no caso de atraso no fornecimento da
informagao, a apresentagao da reclamagao prevista no Art. 23 deste decreto.

§ 2° - Pelas condutas descritas no "caput" deste art.Igo, podera o agente
publico ou o prestador de servlgo ptiblico responder, tambem, por lmprobidade
administrativa, conforme o disposto na Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 65 - A pessoa natural ou juridica, inclusive aquela mencionada no

artigo 62, que detiver informag6es em virtude de vinculo de qualquer natureza com
o Poder Pdblico e praticar conduta prevista no "caput" do artigo 64, estara sujeita

as seguintes sang6es:
I -advertencia;
11 - multa;

Ill -rescisao do vfnculo com o Poder Ptiblico;

lv - suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de
contratar com a Administragao Publica por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com

a

Administragao Ptlblica, ate que seja promovida a reab.ilitagao perante a autoridade
que apricou a penalidade.

§ 1° - A sangao de multa podera ser aplicada juntamente com as
sang6es previstas nos incisos I,Ill e lv do "caput" deste artigo.

§ 20 -A multa prevista no inciso H do "caput" deste artigo sera aplicada
sem prejuizo da reparagao pelos danos e nao podera:
I -ser inferior a R$ 1.000,00 (inn reais) e nem superior a R$ 200.000,00

(duzentos mil reais), no caso de pessoa natural;
H - ser inferior a F`$ 5.000,00 (cinco mH reais) e nem superior a R$

600.000]00 (seiscentos mil reais), no caso de pessoa juridica.
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§ 3° - A reabilitagao referida no inciso V do "caput" deste artigo sera
autorizada somente quando a pessoa natural ou juridica efetivar o ressarcimento,
ao 6rgao ou entidade municipal, dos prejufzos resultantes e depois de decorrido o

prazo da sangao aplicada com base no inciso lv do "caput" deste artigo.
§ 40 -A aplicagao da sangao prevista no inciso V do "caput" deste artigo
e de competencia exclusiva da autoridade maxima do 6rgao ou entidade municipal.

§ 5° - 0 prazo para apresentagao de defesa nas hip6teses previstas
neste artigo 6 de 10 (dez) dias, contado da ciencia do ato.

Art. 66 - 0 agente ptiblico que fiver acesso a documentos, dados ou
informag6es sigilosos ou pessoais, nos termos deste decreto, 6 responsavel pela
preservagao de seu sigilo, ficando sujeito as sang6es administrativas, civis e penais
previstas na legislagao, em caso de eventual divulgagao nao autorizada.

Art. 67 I Os agentes responsaveis pela cust6dia de documentos e
informag6es sigilosos ou pessoais sujeitam-se as normas referentes ao sigilo
profissional, em razao do oficio, sem prejuizo das sang6es legais.

Art. 68 -Os 6rgaos e entidades municipais respondem diretamente pelos
danos causados em decorrencia da divulgagao nao autorizada ou utilizagao
indevida de informag6es sigilosas ou informag6es pessoais, cabendo a apuragao
de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo
direito de regresso.
Paragrafo Llnico - 0 disposto neste artigo aplica~se, no que couber, a
pessoa fisica ou entidade privada que, em virfude de vinculo de qualquer natureza
com 6rgaos ou entidades, tenha acesso a informagao sigilosa ou pessoal e a
submeta a tratamento indevido.

CApiTULO X
DO MONITORAIVIENTO DA APLICA9AO DA LEI
Art. 69 -Cabers a Secretaria de Controle lnterno do Municfpio fiscalizar

o cumprimento das normas relativas ao acesso a informagao, de forma eficiente e
adequada aos objetivos deste decreto.
CApiTULO XI
DAS DISPOSIG6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 70 - Os 6rgaos e entidades adequarao suas poltticas de gestao da
informagao, promovendo os aj.us{es necessarios aos processos de registro,
processamento, tramite e arquivamento de documentos e informag6es.
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Art. 71 - Para garantir a efetividade da protegao das informag6es
consideradas imprescindiveis a seguranga da sociedade ou do Estado, os 6rgaos e
entidades municipais deverao realizar estudos e avaliag6es sobre a necessidade de
classifi.cagao das informag6es por eles detidas ou armazenadas em ul{rassecretas,
secretas ou reservadas, o que podera ser feito inclusive quando da apresentagao
de pedido de acesso a informagao, hip6tese em que o prazo de resposta sera
suspenso pela autoridade maxima do 6rgao ou entidade municipal ate a
deliberagao final quanto a classificagao.

Art. 72 -0 tratamento de informagao classificada resultante de tratados,
acordos ou atos internacionais atendera as normas e recomendag6es desses
instrumentos.

Art. 73 -Os 6rgaos e as entidades da Administragao Ptiblica Municipal,
bern como as entidades privadas sem fins lucrativos a que se refere o Art. 62,

deverao se adequar aos termos deste decreto no prazo de ate 60 (sessenta) dias,
contado da data de sua publicagao.

Art, 74 - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicagao,
revogadas as disposig6es em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO, aos 28 dias

do mss de margo de 2019.

i
FRANCISCO DI Mf llFrl IElrEII
Prefeito Municipal

A

FILHO

I
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