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LEt No 508/2015 DE 09 DE MARQO 201

"DtspoE soBRE o ACESSO A TNFORMAQAO
PREVISTO NO /NC/SO XXXIII, DO CAPUT, DO
ART. 5", NO /NC/SO il, DO S 3r, DO ART. 37 E NO

s 20, Do ART. 216, DA CONSTTTUTQAO FEDERAL."

Gilmar Batista Teixeira, Prefeito Municipal de santa F6
de Goi6s, Estado de Goi5s, no uso de suas atribuigOes legais, faz
saber, que a cimara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

Art. 10. Ficam estabelecidos os procedimentos e as
normas a serem adotados para garantir o acesso ds informagoes da
administragdo p0blica municipal, previsto no inciso XXXIll do caput
do art. 50, no inciso l!, do S 3o, do art. 37 e no S 20, do art. 216, da
constituigflo Federal, em conformidade com disposig6es da Lei
Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2oos orgSos da administragio direta, as autarquias
e as fundag6es do Poder Executivo assegurardo ds pessoas
naturais e jurldicas o direito de acesso a informag6o, que ser6
efetivado mediante procedimentos objetivos e dgeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de f5cil compreensio,
observados os princlpios da administragdo publica e as disposigOes
desta Lei.

Par6grafo unico. Ficam subordinadas ao regime desta
Lei as entidades privadas, relativamente aos recursos que
receberem do Poder Executivo Municipal, mediante subveng6es,
contrato de gest6o, termo de parceria, convOnios, acordo, ajustes
ou outros instrumentos congOneres.

Art. 30. o acesso d informagdo disciplinado nesta Lei
ndo se aplica:

| - as informagOes relativas a atividade empresarial de pessoas
fisicas ou juridicas de direito privado, obtidas por outros org6os ou
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entidades no exerclcio de atividade de controle, regulagao e
supervisao da atividade econOmica cuja divulgagSo possa
representar vantagem competitiva a outros agentes econOmicos;

ll - ds hipoteses de sigilo previstas na legislagio, como fiscal,
banc5ria, comercial, profissional, industrial e segredo de justiga.

Art. 40. Fica criado o servigo de lnformag6o ao cidadio
- SlC, que ficar6 instalado na Sede da Prefeitura Municipal de Santa
F6 de Goi6s.

Par6grafo rinico. Cabe ao Servigo de lnformagio ao
CidadSo - SIC:

I - disponibilizar atendimento presencial ao p0blico;

ll - receber, autuar e processar, para respostas, os pedidos de
acesso ds informag6es;

lll - orientar o interessado, quanto ao seu pedido, o tr6mite, o prazo
da resposta e sobre as informag6es disponiveis no sites eletrOnico
www. santafe4eqoias. qo. qov. br;

lv - zelar pelo atendimento dos prazos ass jnalados para
apresentagio de respostas;

V - elaborar relatorio mensal dos atendimentos.

Art. 50. Qualquer interessado, devidamente identificado,
poderd ter acesso ds informagOes referentes aos 6rg5os e ds
entidades municipais, preferenciarmente, ro site
www.sanlafedeqgias.go.qov,b,re, na impossibilidade de utilizag5o
desse meio, apresentar o pedido no servigo de lnformagio ao
Cidadio - SlC, conforme Anexo t.

s 1o. o pedido de acesso d informag6o dever6 conter:

| - nome do requerente;

ll - n(mero de documento de identificagio v6lido;
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lll - especificagSo, de forma clara e precisa, da informagSo
requerida; e

lV - enderego flsico ou eletr6nico do requerente, para recebimento
de comunicag6es ou da resposta requerida.

S 20. Ndo serSo atendidos pedidos de acesso a
informagSo:

! - gen6ricos;

!l - desproporcionais ou desarrazoados; ou

lll - que exijam trabalhos adicionais de an5tise, interpretagio ou
consolidagSo de dados e informagOes, ou servigo de produgio ou
tratamento de dados, que ndo sejam de competOncia do orgio ou
entidade municipal.

S 30. Na hipotese do inciso lll do S 2o, o orgSo ou
entidade deverS, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se
encontram as informagOes a partir das quais o requerente poder6
realizar a interpretagdo, consolidagdo ou tratamento de dados.

Art. 60. As informagOes solicitadas serdo prestadas peto
servigo de lnformagdo ao cidadio - slc, no prazo de, at6, vinte
dias.

s 1o. o prazo referido no caput poder6 ser prorrogado,
por mais dez dias, mediante justificativa expressa do responsdvel
pela prestagSo da informagio, da qual ser6 dada ci€ncia ao
requerente.

s 2o. Nio sendo possivel o fornecimento da informagdo,
o servigo de lnformagio ao cidadio - slc dever6: I - apresentar ao
requerente as raz6es de fato ou de direito da recusa, total ou
parcial, do acesso pretendido; ou ll - comunicar que ndo possui a
informag5o, indicando, se for do seu conhecimento, o 6196o, a
entidade ou a organizagdo, ndo pertencente a Administragio
Priblica Municipal, que deve det6-la.
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S 3o. Quando ndo for autorizado o acesso, por se tratar
de informagao reservada ou sigilosa, o requerente sere informado
sobre a possibilidade de recurso, conforme anexo ll.

S 4o. Caso a informagao solicitada esteja disponivel aa
p0blico em formato impresso, eletronico ou em qualquer outro meio
de acesso universal, ser6 informado ao requerente o lugar e a
forma pela qual se poder5 consultar e obter a referida informagSo,
desonerando a Administragio Municipal da obrigagio de seu
fornecimento direto, salvo se o requerente declarar nio dispor de
meios para realizar, por si mesmo, tais procedimentos.

Art. 70. A busca e o fornecimento da informagdo s6o
gratuitos, ressalvada a cobranga do valor referente ao custo dos
servigos e dos materiais utilizados, tais como reprodugio de
documentos, mldias digitais e postagem.

S 1o. Fica isento de ressarcir os custos dos servigos e
dos materiais utilizados aquele cuja situagio econOmica nio lhe
permita faz6-!o sem prejufzo do sustento proprio ou da famflia,
declarada nos termos da Lei Federal n.7.115, de 29 de agosto de
1 983.

S 2o. Caso seja requerida justificadamente a concessdo
da c6pia de documento, com autenticagdo, poderd ser designado
um servidor para certificar que confere com o original. Art. go. As
informag6es de interesse p0blico serSo disponibilizadas no sitio
eletr6nico ia,s.qo.qov.br, os quais serSo
atualizados, rotineiramente, e
seguintes requisitos:

i-.Jvl.,Y ! tEl, vv 
Yvglv \

dever6 atender, entre outros, aos

| - conter formul6rio para requerimento de acesso a informagdo;

ll - conter ferramenta de pesquisa de contetido que permita o
acesso a informagSo, de forma objetiva, transparente, clara e em
linguagem de f5cil compreensdo;

lll - possibilitar a impressdo de relat6rios, planilhas e texto, de modo

nta

a facilitar a an6lise das informagOes;
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lV - garantir a autenticidade e a integridade das informag6es
disponfveis para acesso;

V - manter atualizadas as informagOes disponlveis para acesso;

vl - indicar local que permita ao interessado comunicar-se
pessoalmente com o Servigo de lnformagio ao Cidadio - SIC; e

Vll - adotar as medidas necess5rias para garantir a acessibilidade
de conte0do para pessoas com deficioncia, nos termos da
legislagSo propria. Pardgrafo 0nico. E dever dos orgios e entidades
municipais promover, independente de requerimento, a divutgagdo
em seus sltios na !nternet de informag6es de interesse coletivo ou
geral por eles produzidas.

Art. 80. Deverdo ser disponibilizadas no enderego
eletr6nico www.santafedegoias.qo. qqv. br as seguintes informagOes
de interesse pUblico:

I - estrutura organizacional, competoncias, legislagdo aplicivel,
principais cargos e seus ocupantes, enderego e telefones das
unidades, hor6rios de atendimento ao p0blico;

!l - programas, projetos, ag6es, obras e atividades, com indicagio
da unidade respons6vel, principais metas e resultados e, quando
existentes, indicadores de resultado e impacto;

!ll - receita orgamentdria arrecadada;

lV - repasses ou transferOncias de recursos financeiros;

v - execugio orgament6ria e financeira detalhada em nlvel de grupo
de despesa;

V! - licitag6es realizadas e em andamento, com editais, anexos e
resultados, al6m dos contratos firmados e notas de empenho
emitidas;

Vll - remuneragSo e subsidio dos cargos, postos, graduag6o, fungio
e emprego p(blico;
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Vlll - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e

lX - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos
do art.40, da Lei n. 12.52712011, e telefone e correio eletrOnico do
Servigo de lnformag6es ao Cidadio - SlC.

Parigrafo finico. As informag6es poderSo ser disponibilizadas por
meio de ferramenta de redirecionamento de pdrgina na lnternet,
quando estiverem disponiveis em outros sltios governamentais.

Art. 09. No caso de indeferimento de acesso ds
informagOes ou ds raz6es da negativa do acesso, poder6 o
interessado interpor recurso contra a decisSo, no prazo de dez dias,
a contar da sua ci6ncia, conforme Anexo !1.

S 1o. O recurso ser6 apresentado no Servigo de
lnformagSo ao CidadSo - SlC, que o encaminharl d autoridade que
exarou a decisio impugnada, devendo se manifestar no prazo de
dez dias.

S 20. Mantida novamente a negativa, o recurso ser6
encaminhado d ComissSo Mista de ReavaliagSo de !nformag6es.

Art. 10. Fica criada a Comissdo Mista de Reavaliagio
de lnformag6es com a seguinte representagio:

| - um representante da Secretaria Municipal de Administragio;

ll - um representante da secretaria Municipal de Planejamento;

lll - um representante da Secretaria Municipal da Fazenda;

lV - um representante do Departamento de lnformdtica;

V - um representante da Procuradoria-Geral do Municipio.

S 1o.A indicagdo e nomeagio dos membros da
comissSo Mista de Reavaliagdo de lnformag6es 6 da
responsabilidade do Prefeito Municipal, para mandato de dois anos,
permitida a recondugSo.
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S 2o. O membro da ComissSo Mista de Reavaliagdo de
lnformag6es poder6 ser desligado da fungio nos casos de ren0ncia,
falta injustificada a tr6s reuni6es consecutivas ou desligamento do
orgSo que representa.

S 3o. A Presid6ncia da Comissio Mista de Reavaliagio
de lnformag6es ser6 indicada pelo Prefeito Municipal dentre os seus
membros, com mandato de um ano, podendo ser reconduzido.

Art. 11. Cabe a Comiss6o Mista de Reavaliagio de
lnforma96es:

I - manter registro dos titulares de cada orgSo e entidade do Poder
Executivo Municipal, para decis6o quanto ao acesso a informag6es
e dados sigilosos ou reservados da respectiva 6rea;

ll - requisitar da autoridade que classificar informagio como
sigilosa, esclarecimentos ou acesso ao conte0do, parcial ou integral
da informagSo;

lll - rever a classificag6o de informagOes sigilosas, de oflcio ou
mediante provocagEo de pessoa interessada, observado o disposto
na legislagio federal sobre essa classificagSo;

lV - recomendar medidas para aperfeigoar
procedimentos necessSrios d implementagS0 desta

v - manifestar-se sobre recramagdo apresentada contra omiss5o ourecusa de autoridade municipal, quanto ao acesso d informagoes.

Art. 12. Ao presidente da comissio Mista deReavaliagio de tnformagOes cabe:

| - presidir os trabalhos da Comissio;

ll - aprovar a pauta das reuniOes ordin6rias e as ordens do dia dasrespectivas sessOes;

lll - dirigir, intermediar as discussOes, de forma que todos participem
e coordenar os debates, interferindo para esclarecimentos;

AS

Lei;
normas e
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lV - designar o membro secretario, para lavratura das atas de

reuniSo;

V - convocar reuniOes extraordin6rias e as respectivas sess6es; e

Vl - remeter ao Secret6rio de Administragdo a ata com as decis6es
tomadas pelo colegiado, para serem encaminhadas ao Prefeito
Municipal.

S 1o. A Comissio Mista de ReavaliagSo de lnformagOes
reunir-se-6, sempre que convocada pelo presidente.

S 2o. A ComissSo Mista de ReavaliagSo de lnformag6es
atuar5 junto d Secretaria Municipal de Administragio.

Art. 13. N6o poder6 ser negado acesso ds informag6es
necess6rias a tutela judicial ou administrativa de direitos
fundamentais.

Pa169rafo unico. o requerente dever6 apresentar
raz6es que demonstrem a exist6ncia de nexo entre as informag6es
requeridas e o direito que se pretende proteger.

Art. 14. A secretaria Municipal de Administragio,
desenvolver6 atividades para:

| - promogio de campanha de abrangdncia municipar de fomento i
cultura da transparEncia na administragSo p0blica e conscientizagio
do direito fundamentar de acesso i informagio;

ll - treinamento dos agentes p0blicos e, no que couber, a
capacitagS0 das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se
refere ao desenvolvimento de prdticas relacionadas d transpar6ncia
na administragio p0blica;

lll - monitoramento dos prazos e procedimentos de acesso a
informagSo;

lv - definig6o do formur6rio padrio, disponibirizado em meio frsico e

:]:]::l]."_, cue^ft11a a disposisdo na tnternet e no Servieo de
lnformagio ao Cidadio - SlC.
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Art. {5. Na aplicagao desta Lei serao observadas as

quest6es sobre classificagSo de informag6es secretas, sigilosas e

reservadas, o acesso a informag6es pessoais, a responsabilidade

sobre o acesso e divulgagio de informag6es e as disposig6es do

Decreto Federal n.7.724, de 16 de maio de 2012. Art.17. Esta Lei

entra em vigor na data de sua publicagSo.

Santa Fe de Goi6s, aos 09 dias do m6s de Margo 2015.

Prefeito Municipal de Santa F6 de GoiSs
G BATISTA TEIXEIRA


