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DECRETO N° 07/2018.

-

EMENTA:   Regulamenta   a   aplicagao   da   Lei   Fecleral   n°
12.527,   de    18   de   novembro   de   2011,    no   ambito   da
Prefeitura    Municipal    de    Santa    Cruz-PE,    e    da    outras

providencias.

A  PREFEITA  DO  MUNIcipIO  DE  SANTA  CRUZ,  ESTADO  DE  PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuig6es, e

CONSIDERANDO o disposto  na  Lei  Federal  n°  12.527/2011,  a qual  regulamenta o
acesso a informae6es da administragao pdblica;

CONSIDERANDO que,  no ambito deste  municipio,  nao foi  observada a existencia
de norma regulamentando a referida lei;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  ser  instituido  no  ambito  do  Poder  Executivo
Municipal,    com   a    maxima    brevidade,    o   servigo    de   acesso   a    informaQao,
possibilitando  tanto  o  cumprimento  da  lei  federal,   quanto  viabilizar  o  acesso  de
informag6es pdblicas a populagao e aos 6rgaos de controle;

RESOLVE:

CApiTULO I -Disposig6es Gerais

Art.1°.  Determinar que todos os 6rgaos da administragao direta e indireta do Poder
Executivo    Municipal    devefao    ser   cientificados    e    instruidos    a    respeito    da
obrigatoriedade  de  observar  as  normas  de  cafater  nacional  introduzidas  pela  Lei
Federal  n°  12.527,  de  18  de  novembro  de  2011,  que  tern  por  objetivo  garantir  o
acesso a informagao  previsto no inciso XXXIIl  do art.  5a,  no inciso  11  do §  30 do art.
37 e no § 2° do art.  216 da Constituicao Federal.

Art.  2°.  As  informac6es  a  serem  fornecidas  pela  Prefeitura  Municipal  de  Santa
Cruz/PE  deverao ser franqueadas  ao  publico  mediante procedimentos objetivos e
ageis, de forma transparente, com amplo acesso e divulgaeao, de forma clara e em
linguagem   de   facil   compreensao,   observados   os   princfpios   da   administra8ao

pdblica e as diretrizes previstas na Lei  Federal n° 12.527/2011.
§ 1°. 0 acesso as informae6es sera assegurado tamb6m  mediante a realizagao de
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§  2°.  A  administragao  devefa  utilizar os  meios  de  comunicagao  viabilizados  pela
tecnologia  da   informagao,   sendo  obrigat6ria  a  divulgagao  e  a   possibilidade  de
realizagao  de  pedidos  de  acesso  pelo  sftio  eletr6nico  da  Prefeitura  Municipal  de
Santa Cruz/PE, sem prejuizo da divulgagao das informag6es por outros meios.

§ 3°. 0 sitio eletr6nico da prefeitura devefa atender aos requisitos dispostos no § 3°
do art.  8° da  Lei  12.527 de 2011.

CAPITULO 11 -Do acesso a informa9ao

Art.  3°.  0 acesso a  informagao de que trata o  presente  Decreto  nao se aplica as
hip6teses    previstas    na    legislagao    como    sigilo    fiscal,     bancario,    comercial,

profissional,  industrial e segredo de justiga.
§ 1°. A observancia da pub!icidade 6 preceito geral, sendo o sigilo a excegao.
§  2°.  As  regras  referentes  as  restrig6es ao  acesso a  informagao,  da  classificagao
da  informagao  quanto  ao  grau  e  prazos  de  sigilo,   bern  como  a  protegao  e  do
controle     de     informag6es     sigilosas     dos     procedimentos     de     classificagao,
reclassificagao  e  desclassifica?ao  das  informag6es  sigilosas,  sao as  dispostas  na
Lei  Federal n° 12.527/2011, e na legislagao local,  quando existente.

§ 30. As informag6es que possam colocar em risco a seguranea dos gestores serao
classificadas  como  reservadas,  e ficarao sob sigilo  ate o t6rmino do  mandato  em
exercfcio ou do dltimo mandato, em caso de reeleigao.

Art. 40. A fim  de dar cumprimento aos arts.  70 e 8° da  Lei  Federal  n°  12.527/ 2011,
a  Prefeitura  Municipal  de  Santa  Cruz/PE,   independentemente  de  requerimento,
devefa promover a divulgagao em local de facil acesso e,  obrigatoriamente,  no sftio
eletr6nico,  do seguinte:
I  -  informagao  sobre  atividades,   inclusive  as  relativas  a  politica,  organizagao  e
servieos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE;
11 -informagao sobre o patrim6nio,  administragao e utilizagao de  recursos  pdblicos
da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE;
Ill   -   informagao   relativa   a   implementaeao,   acompanhamento,   resultados   dos
programas,    projetos,    ag6es,    metas   e   indicadores   propostos   pela    Prefeitura
Municipal de Santa Cruz/PE;
]V -informacao dos resultados de inspeg6es,  auditorias,  presta?6es e tomadas de
contas  realizadas pelos 6rgaos de controle  interno e externo,  incluindo  prestag6es
de  contas  relativas  aos  exercicios  anteriores  da  Prefeitura  Municipal  de  Santa
Cruz/PE;
V  -  registro  das  compet6ncias  e  estrutura  organizacional,  quadro  de  servidores,
enderegos  e  telefones  das   respectivas  unidades,   hofarios  de  atendimento  ao



1`.    i     (    I          ,       ;,,I..      i,-.    `,I,     !1,.,

SANTACRUZ
(,-n..I;:,I;.i;,,i;,:,,,,,,:;,,,.,/,I;.i,,,::,

A  D  \',  i  r`  ;  S  T  P\  A  C  4  0    ?  t`   \   ,1    .  ?  {)  2  o

Vl -registros de quaisquer repasses ou transferencias de recursos financeiros para
a Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE;
VIl  - execugao  orpementaria  e  financeira  detalhada,  alem  de  todas  as  despesas
realizadas pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE;
VIII   -   informa?6es   concernentes   aos   procedimentos   licitat6rios,    inclusive   os
respectivos editais e resultados,  bern como a todos os contratos celebrados e notas
de empenho  emitidas,  indicando  o  nome do contratado,  o  objeto,  o  valor,  o  prazo
contratual e demais informag6es pertinentes;
lx -dados gerais para o acompanhamento de programas, ag6es, projetos e obras;
X -respostas as perguntas mais frequentes da sociedade.

Capitulo Ill -Do Servj€o de lnformag6es ao Cidadao

Art. 5°.  0 setor responsavel  pelo serviap de informag6es ao cidadao,  na Prefeitura
Municipal  de  Santa  Cruz/PE,  sera  o  SIC  (Servigo  de  lnformag6es  ao  Cidadao),
vinculado ao Gabinete da Prefeita, e coordenado pela Secretaria de Administragao
e Finangas.

Art. 6°. Ao Servigo de lnformag6es ao Cidadao (SIC) competira:
I -atender e orientar o pdblico quanto ao acesso as informag6es,  bern como sobre
o local onde podera ser encontrada ou obtida a informagao almejada;
11   -   receber  pedidos   de  acesso   mediante   protocolo   e   registra-Ios   em   sistema
eletr6nico   especifico,   alem   de,   sempre   que   possivel,   fornecer  de   imediato   a
informagao, conforme artigo 40 e incisos;
111   -   encaminhar  o   pedido   recebido   e   registrado   a   unidade   responsavel   pelo
fornecimento da informacao, quando couber.
IV - informar sobre a tramitagao de documentos.
Pafagrafo dnico. 0 SIC visa ao atendimento dos pedidos de acesso a informacao
ptlblica  e,  obrigatoriamente,  a  publicidade oficial  dos atos de sua competencia,  de
forma  rotineira  e  independentemente  de  qualquer  requerimento,  pare  que  surtam
seus efeitos juridicos e legais, em atendimento a legislaeao especifica.

ArL 7°. Qualquer pessoa podera formular pedido de acesso a informagao.

§  1°.  0  pedido  sera  apresentado  em  formulario  padrao,  disponibilizado  em  meio
eletr6nico  e  fisico,  no  sitio  na  internet  e  no  SIC  da  Prefeitura  Municipal  de  Santa
Cruz/PE.

§ 2°. Os pedidos de acesso a informagao poderao ser recebidos por qualquer meio
legitimo, desde que atendidos os requisitos do art.  80.

§ 3°. Na hip6tese do § 2°,  sera enviada ao requerente comunicagao com o ntlmero
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Art. 8°. 0 pediclo de informag6es de qualquer interessado devefa conter:
I -nome do requerente;
11 -ndmero de documento de identificaeao valido;
111 -especificagao, de forma clara e precisa, da informagao requerida; e
IV  -  enderego  eletronico  e  fisico  do  recorrente,   o  primeiro  sendo  dispensado
somente  se  o  cidadao  nao  o  tiver,  para  recebimento  de  comunicag6es  ou  da
informagao requerida.
Pafagrafo tlnico. Nao sefao atendidos pedidos de acesso a informa?ao:
I -genericos;
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 n5o seja
de competencia da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE, devendo nesse caso, se
de  seu  conhecimento,  indicar o  local  onde  se  encontram  as  informag6es  a  partir
das quais o requerente podera realizar a interpretagao,  consolidagao ou tratamento
de dados.

Art.  9°.  0  acesso  as  informag6es  pessoais  devefa  respeitar a  intimidade,  a  vida

privada,  a  honra  e  a  imagem  das  pessoas,   bern  como  a  liberdade  e  garantias
individuais.

§ 10. Quando em risco os valores descritos no oapuf,  seu acesso sera restrito aos
agentes  ptlblicos  legalmente  autorizados  e  a  pessoa  a  que  elas  se  referirem,
podendo ser autorizada sua divulgagao ou acesso por terceiros diante de previsao
legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2°. 0 consentimento de que trata o ar{igo anterior sera dispensado nas hip6teses
previstas   na   Lei   Federal   n°   12.527/2011,   sem   prejufzo   de   outras   hip6teses
previstas na legislagao federal.
§ 3°.  Caso o titular das informae6es 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 art.  20 da  Lei  n°  10.406,
de 10 de janeiro de 2002,  e na Lei n° 9.278,  de 10 de maio de  1996.

§   4°.   Quando   nao   for   autorizado   acesso   integral   a   informagao   por   ser   ela
parcialmente sigilosa,  sera assegurado o acesso a  parte  nao sigilosa  por meio de
certidao, extrato ou c6pia com ocultaeao da parte sob sigilo.

§ 5°.  0 acesso a informagao pessoal  por terceiros sera condicionado a assinatura
de  urn  termo  de  responsabilidade,  que  dispora  sobre  a  finalidade  e  a  destinagao
que fundamentaram sua autorizagao e sobre as obrigag6es a que se submetera o
requerente.

§  6°.  Aquele  que  tiver  acesso  as   informag6es  de  que  trata   este  artigo  sera
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Capitulo lv -Do Prazo

Art.10.  0 Servieo de  lnformae6es aos Cidadaos  (SIC) devefa conceder o acesso
imediato a informaeao disponivel.
§  1°.  Nao sendo  possfvel  a concessao  na forma  do  caput deste artigo,  o  SIC  em
prazo nao superior a 20 (vinte) dias devera:
I -comunicar data,  local e modo para se realizar a consulta,  efetuar a reprodueao
ou obter a certidao;
11  -  indicar  as  raz6es  de  fato  ou  de  direito  da  recusa,  total  ou  parcial,  o  acesso

pretendido;  ou
Ill    -   comunicar   que    nao    possui    a    informagao,    indicando,    se   for   do    seu
conhecimento,   o  6rgao  ou   a   entidade  que   a   detem,   ou,   ainda,   remetendo  o
requerimento  a  esse  6rgao  ou  entidade,  cientificando  o  interesse  da  remessa  de
seu pedido de informagao.
§ 2°.  0  prazo  referido  no  §  1° podera  ser prorrogado  por mais dez dias,  mediante
justificativa expressa, da qual sera cientificado o requerente.
§  3°.  A  resposta  pelo  enderego  eletr6nico  6  a  forma  preferfvel  a  ser  utilizada
atendendo aos principios da economicidade e preservaeao do meio ambiente.

Art.   11.  Caso  a  informa?ao  esteja  disponfvel  ao  ptlblico  em  formato  impresso,
eletronico  ou   em  outro   meio  de  acesso  universal,   o  SIC  da   Prefeitura  devera
orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar,  obter ou reproduzir a
informagao.
Pafagrafo  dnico.  Na  hip6tese do  capuf,  a  Prefeitura  Municipal  de  Santa  Cruz/PE
desobriga-se de fornecer diretamente a informagao,  salvo se o requerente declarar
nao dispor de meios para consultar,  obter ou reproduzi-la.

Art.12.  Para o adequado exercicio de suas atribuig6es,  o SIC da Prefeitura podera
requisitar  informa?6es  as  unidades  e  servidores  administragao  direta  e  indireta,
bern   como   aos   fundos   e   demais   6rgaos,   quando   concernentes   a   respectiva
atribui?ao legal.

Capitulo V -Dos Recursos

Art.  13.  No caso de  indeferimento do  pedido de acesso a  informagao,  devefa  ser
fornecido  ao  requerente  o  inteiro  teor  da  negativa  de  acesso  e  seu  fundamento

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134

e-mail:                      hotrnail.com  web§jte: www,santacruz,pe,gov.br
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Pafagrafo tinico. A negativa de acesso as informag6es objeto de pedido formulado
ao    SIC,    quando    nao    fundamentada,    sujeitara    o    responsavel    a    medidas
disciplinares,  nos termos da Lei  12.527 de 2011,
Art.  14.  0  prazo  para  o  recurso  contra  a  indeferimento  do  pedido  de  ace§So  as
informag6es ou  contra  o  nao fornecimento das  raz6es  e fundamento  legal  para  a
negativa de acesso as informag6es por parte do SIC da Prefeitura sefa de  10 (dez)
dias, a contar da ciencia do requerente.

§ 1°. 0 recurso sera dirigido ao Responsavel pelo SIC, o qual devefa se manifestar
no prazo de 05 (cinco) dias,  sendo possivel reconsiderar a sua decisao,  ou faze-lo
subir,  devidamente  informado,  tendo  o  Prefeito  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  dteis,
contados     do     recebimento,     para     proferir     sua     decisao,     sob     pena     de
Responsabilidade.

§   2°.   Indeferido   o   acesso   a   informagao,   da   decisao   do   recurso   previsto   no
pafagrafo anterior, nao tera outro recurso administrativo cabivel.

Art.  15.  0  servigo  de  busca  e fornecimento da  informagao  sera  gratuito,  salvo  na
hip6tese  de  reprodugao  de  documentos,  situaeao  em  que  podera  ser  cobrado,
exclusivamente,  o valor necessario ao  ressarcimento do custo dos servigos e dos
materiais utilizados.
Paragrafo  tlnico.  Estafa  isento  de  ressarcir  os  custos  previstos  no  capuf  todo
aquele  cuja  situaeao  econ6mica  nao  lhe  permita  faze-lo sem  prejuizo  do  sustento

pr6prio  ou  da familia,  declarada  nos termos  da  Lei  n°  7.115,  de  29  de  agosto  de
1983.

Art.  16. A  informagao armazenada  em  formato  digital  podera  ser fornecida  nesse
formato, caso haja anuencia do requerente.
Pafagrafo  dnico.  Para  evitar os  custos  com  reprodueao  de  c6pias,  o  requerente
podera  entregar  midia  gravavel,   em  CR-R  ou   Pen-Drive  ao  SIC,   para  que  as
informag5es sejam gravadas.

Art.17.  Para dar cumprimento  ao  art.  40  da  Lei  Federal  n°  12.527  de  2011,  sera
designada   autoridade,   subordinada   ao  Gabinete  do   Prefeito,   para  exercer  as
seguintes atribuig6es:
I  -  assegurar  o  cumprimento  das  normas  relativas  ao  acesso  a  informagao,  de
forma   eficiente   e  adequada   aos   objetivos   desta   Resolugao  e   da   Lei   Federal
12.527/2012;

11  -  monitorar a  implementagao  do  disposto  neste  Decreto  e  apresentar  relat6rios

peri6dicos sobre o seu cumprimento;
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IV -orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto
nesta Resolugao e seus regulamentos.
§ 1°.  0 SIC sera formada por urn servidor efetjvo ou comissionado,  designado pelo
Prefeito.

§ 2°.  0 servidor,  ao responder ou fornecer as  informag6es,  se  identificafa com  no
minimo os seguintes dados:  nome completo,  cargo e n° de matricula ou portaria no
servigo pdblico.

§  3°.  Todas  as  respostas  devefao  ser  arquivadas,  enquanto  as  mais  frequentes
sefao publicadas no sftio eletr6nico da Prefeitura.

Art.   18.   0   agente   publico   que   der   causa   ao   descumprimento   das   normas
constantes deste Decreto estara sujeito as sane6es do Regime Juridico Pr6prio.

Art.  19.  Os  casos  omissos  devefao  ser  analisados  remetendo-se  a  Lei  Federal
12,527/2011, e, quando houver, a Lei Municipal sobre o Acesso a lnformagao.

Art. 20. Este Decreto entrafa em vigor na data de sua publicagao,  revogando-se as
disposi?6es em contfario.

Av. 03 de Maio, n° 276, Contro - Sanfa Cruz - PE
CNPJ/MF n° 24.301.475/0001-86
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