
-~-----,;-----------------------------------------

~t~'~- "p
'"t!~'bj\,"f'~~~.~.t
"'.irt.~•.,~~~":>

~&~:;:,.._~~~.•...
Prefeitura Municipal de Petrolina

ÇONTROLAI:IORIA <1IiRAL 1:10 MVNIÇíplO
;

CI N° 113/2015 - CGM
Petrolina, 25 de novembro de 2015.

De: CONTROLADORIA
Pára: Procuradoria Geral do Município
Fábio de Souza Lima

Assunto: Alteração Decreto 08/2013

Prezado Senhor,

.._85iDO
!::Jl)"a i I, ,l..£.. r,SJQ..;.!L..

~---

Cumprimentando-os cordialmente, solicitamos desta
Procuradoria, proceder analise e alteração no Decreto nO 008 de 04 de
fevereiro de 2013, que aprova o Regulamento da Ouvidoria Municipal de
Petrolina, para atendimento legal da Lei de Acesso à Informação (Lei n°
12.527/2011):;

\'
i Art. 9º o acesso a informafões públicas será assequrado

mediante:
,~i

: I - criação de serviço de Informações ao cidadão, nos órgãos e
entidades do poder público, em local com condições
apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informafões;

" .b) informar sobre a tramitafão ~de documentos nas suas
respectivas unidades

r, . ~)fo'protoc:.0lizarJ/ocumentos e requerimentos de acesso a
In ,rmafoes;

Neste sentid9, o Decreto ficaria:
Art 3°8 - Este órgão, atenderá ente outras competenciase atribuições o
acesso a informação pública regulamentada pelo Art. 9° da Lei Federal
12.527/2011 - Lei de Acesso à Informações, onde determina que órgãos e
entidades públicas disponibilizem informações e serviços para a consulta
públicas ao cidadão.

Agradecemos pela atenção e aguardamos breve retorno.

Atenciosamente,

RENAN HE
Controla

I

IRANDA BORGES
I do Município
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CI N° 127/2015 - CGM
Petrolina, 23 de dezembro de 2015.

De: CONTROLADORJA
Para: Procuradoria Geral do Municfpio
Fábio de Souza Lima.,

Assunto: Norma SIC

Prezado Senhor,

Cumprimentando-os cordialmente, solicitamos desta
Procuradoria, proceder analise e alteração na minuta de Decreto para
regulamentação da Lei de Acesso à Informação, para atendimento legal daLei n° 12.527/2011.

Agradecemos pela atenção e aguardamos breve re'torno.
li .
I

Atenciosamente,
~.l
';i

RENAN HE~ MIRANDA BORGES
.f:- contr~eral do Municfpio

.~.
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DECRETO N°XXXXX, de 16 de Dezembro de 2015.

REGULAMENTA o ACESSO A INFORMAÇÃO
PÚBLICA PELO CIDADÃO (LEI FEDERAL N0
12.527/2011), NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL, CRIA NORMAS DE PROCEDIMENTOS
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLlNA, no uso das
atribuirões 9ue lhe são conferidas na Lei Or~ânica do Município, e

Considerando que todos têm direito a receber do Poder Público,
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou !;leral,nos
termos do art. 5°, XXXIII, da Constituirão da República Federativa do Brasil;

Considerando 9ue à Administrarão Pública compete a ~estão da
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem, conforme o previsto pelo art. 216, ~ 2°, da mesma
Constituirão;

Considerando a necessidade de disposiyões de re~ulamentayão da
Lei Federal nO12.527, de 18 de novembro de 2011, visando a garantir o acesso
aos interessados a informações contidas em documentos produzidos ou
custodiados pelos ór~ãos e entidades 9ue inte~ram a Administrarão Pública
Municipal;

DECRETA:

Art. 1° O acesso à informação pública !;larantido no InCISO
XXXIII do art. 5° e no inciso 11 do ~ 3° do art. 37 e ~ 2° do art. 216 da CF se
dará, no âmbito da administraçao direta e indireta do Poder Executivo
Municipal de Petrolina, se~undo ditames da Lei Federal nO12.527, de 18 de
NQy~ml;lrQçj~,Q11 ~ çj~~t~O~çr~tQ,

Pará'ilrafo umco. Para estes efeitos considera-se
administração indireta além das autarquias, fundações públicas, empresas
públicas e sociedades de economia, as entidades privadas sem fins lucrativos
que recebam recursos públicos ou subvenyéíes sociais do Município de
Petrolina, ou com este mantenha contrato de !;lestão, termo de parceria,
convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos con~êneres.

Art. 2° Este Decreto estabelece procedimentos para 9ue a
Administração Municipal, no âmbito do Poder Executivo, cumpra com eficiência
e efetividade as determinações da Lei Federal 12.527/11, estabelecendo re!;lras
para a ~estão das informaíões e documentos públicos e si~ilosos ~erados por
este Poder.
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Art. 3° A título de orientação,
praticidade e se!;lurans;ana execus;ãodas normas
ditadas por este Decreto, reproduz-se as defini~es
para os termos utilizados, dadas no art. 4° da Lei
Federal 12.527/11, a saber:

I - informas;ão:dados, processados
ou não, 9ue podem ser utilizados para produyão e
transmissão de conhecimento, contidos em
9ual9uer meio, suporte ou formato;

11- documento: unidade de re~istro
de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

111- informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à
restrirão de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a
segurança da sociedade e do Estado;

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural
identificada ou identificáveli

V - tratamento da informayão: conjunto de arões referentes à
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte,
transmissão, distribuiyão, arquivamento, armazenamento, eliminas;ão,
avaliarão, destinayão ou controle da informarão;

VI - disponibilidade: 9ualidade da informarão 9ue pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

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

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive 9uanto à ori~em, trânsito e destino;

IX - primariedade: 9ualidade da informarão coletada na fonte,
com o máximo de detalhamento possível, sem modificaçoes.

Art. 4° O serviço de informações ao cidadão no âmbito da
Administras;ãodireta e indireta do Poder Executivo municipal será coordenado
pela Ouvidoria, em parceria com a Controladoria Geral, a 9uem compete
orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade por parte dos órgãos públicos na
prestayão deste serviro.

$ 1° Compete à Controladoria Geral e a Ouvidoria também,
divul~ar orienta9.ãoao cidadão 9uanto à forma de procedimento para o acesso
a informação publicà, utilizando, para tanto:

I - O Diário Oficial do Município;
11- A pá!;linada Prefeitura Municipal de Petrolina na internet.

Art. 5°. São de acesso público todos os documentos
classificados como ostensivos, cabendo, 9uanto aos demais, observar os
prazos de restrição respectivos.

$ 1° Os prazos máximos de restrirão de acesso à informarão
~~Q; •
I - documentos reservados: 05 (cinco) anos;
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11 - documentos secretos: 15 (quinze) anos;
111 - documentos ultrassecretos: 25 (vinte e cinco) anos.

S 2° Os prazos, conforme a classificação prevista vigora a partir
da data de produyão do documento.

~ 3° O prazo,previsto no inciso 111 do ~ 1° deste artililo poderá
ser renovado, uma única vez, motivadamente.

~ 4° ESlilotadosos prazos definidos no S 1°, o documento
tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

Parágrafo Único - Deverá ser divulgado, na seção
específica remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto,
Iilraduarão, funyão e emprelilo público, incluindo auxílios, ajudas de
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos
de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira
individualizada, de acordo com que dispõe art.7°, VI Decreto Federal 7.724 de
16 de Maio de 2012.

informayões:
Art. 6°. É competente para a classificação do sigilo das

I - no grau ultrassecreto: a) o Prefeito;

11 - no Iilrau secreto: a) os Secretários e os titulares de
autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de
economia mista Municipal;

111 - no Iilrau reservado: a) as autoridades, os alilentes públicos
a quem essa atribuiyão for dele~ada.

Parálilrafo único. As autoridades previstas nos incisos poderão
delegar a competência para classificação de documento a
alilente público, vedada à subdelelilai(ão.

Art. 7° O Município manterá, em Portal de Acesso à Informação
Pública na internet, os se~uintes dados:

I - estrutura orlilanizacional e descrirão das atribuirões dos órlilãos que
compõem aAdministrarão Pública;
11 - endereços, telefones e horários de atendimento ao público das repartii(ões
Municipais;
111 - registros da execução orçamentária e financeira, incluindo repasses ou

transferências de recursosi
IV - Avisos de resultados de licitações, bem como atos de dispensa e

inexigibilidade de licitayão, além de convênios e termos de cooperayão
celebradai
V - acompanhamento de programas, projetos, ações ou obras em andamento;
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
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VII- Respostas referentes às Informações solicitadas de Órgãos de
fiscalização externos, quanto a dúvidas geradas em al9um procedimento
realizado, responsabilizando o servidor, a quem compete à atribuiyão, em caso
de não prestação pelo tempo requerido daqueles;

Art. 8° O pedido da informação pública deverá ser feito formalmente
por meio físico ou por meio virtual, nele devendo constar, obri9atoriamente:

a) O nome, qualificação e número do documento de identidade
do solicitante;

b) O endereço completo do solicitante, inclusive o virtual se
tiver;

c) A descriyão clara e completa da informação ou do documento
desejado.

Pará9rafo único. A falta de um dos requisitos previstos no
caput deste artigo implicará na devolução do requerimento pelo mesmo meio
em que foi feito, sUgerindo-se a complementação do dado faltoso ou
incompleto para que possa ter prosseguimento.

Art. 9° No caso de o interessado desejar cópia de documento,
esta somente poderá ser entregue depois de autenticada pelo servidor
responsável pelo fornecimento, ficando a car90 do solicitante o pa9amento do
~~yçY~\Q,

~ 1° Nas hipóteses previstas nos pará9rafos anteriores o
ori9inal do documento público somente sairá do ór9ão por ele responsável sob
a guarda de um servidor público que acompanhará a extração da(s) cópia(s).
Neste caso as cópias serão entre9ues ao interessado independentemente da
autenticação prevista no capuf deste artigo.

Art. 10° A informa~ão disponível deverá ser respondida no
prazo máximo de 48 horas da data em que se deu o protocolo, sendo prudente
que se fa~a de forma imediata.

S 1° Não sendo possível o acesso imediato da informação na
forma disposta no caput deste arti90, o ór9ão ou entidade que receber o pedido
d~v~r~í;

I - disponibilizá-Ia no prazo de 20 (vinte) dias, comunicando ao
interessado, neste mesmo prazo, o local e modo que a mesma será fornecida
ou o endereço onde poderá ser consultada;

11 - O prazo referido no inciso anterior poderá ser prorro9ado
por mais 10 (dez) dias mediante justificativa expressa, da qual será cientificado
o requerente.
.. . ~ 2° Em se: tratando de informa~ão total ou parcialmente
sigilosa, o requerente devera ter no prazo estabelecido no caput deste artigo
ser informado da ne9ativa do fornecimento, bem como da possibilidade de
recurso, prazo e condi~ões para sua interposiyão, indicando a autoridade
competente para sua apreclaçao.
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Art. 11° O interessado na
informarão pública que por qualquer motivo não for
atendido satisfatoriamente em suas pretensões
terá direito a recurso no prazo de 10 (dez) dias da
data da ciência da resposta.

~ 1° O recurso previsto no caput
deste artililo será formal, contendo as razões do
inconformismo, e diri9ido à autoridade máxima do
órlilão responsável pela resposta (Procurador
Geral, Secretário Municipal, Diretor Presidente do

Órlilão, Superintendente), que deverá se manifestar no prazo de 05(cinco) dias
úteis da data do protÇlcolo. .

~ 2° Mantida a recusa pela autoridade competente, esta deverá
remeter o apelo juntamente com sua decisão ao Ouvidor Geral da Prefeitura
que, em última Instância administrativa, ratificará a decisão ou atenderá o
acesso à informarão desejada.

Art. 12° O servidor público municipal responsável pelo acesso
à informarão e que descumprir, sob qualquer pretexto, as determinaíões deste
Decreto, destruir ou alterar informação pública, recusar de fornece-Ia, impor
silililo para obtenrão de proveito pessoal ou que de má-fé divullilar informação
sigilosa fica sujeito as penas previstas no art. 32 e seguintes da Lei 12.527111,
que deverão ser aplicadas obedecendo-se as formalidades previstas
lil~tÇjtl,ltÇjriÇjmlilntlil,
Parágrafo único - Idêntica responsabilidade recairá sobre qualquer servidor
público municipal que destruir ou alterar informayão pública ou facilitar o
acesso àquelas de natureza sigilosa.

DISPOSI90ES FINAIS:

Art. 13° É dever dos órgãos e entidades públicas continuar a
promover a divulgação de todos os atos da Administração na conformidade do
que prevê o art. 37 e seus incisos da Constituiyão Federal c/c art. 8° da Lei
FIilQlilrÇjI n° 1'o~,7/11,

Parágrafo único. As divulgações de que trata o caput deste
.artililo deverão ser feitas, independentemente da utilizarão de outros meios, em
sítio oficial da Prefeitura na internet, sendo o titular de cada órgão responsável
direto pela atualizayão diária desta palilina, bem como pela autenticidade e
disponibilidade da mesma. .

. Art. 14° A Secretaria Municipal de Comunicarão manterá o
Portal da Internet da Prefeitura como um canal de comunicação entre o
liloverno e a sociedade, facilitando a esta o acesso aos portais.

publicação.
Art. 15° Este Decreto entrará em vililor na data de sua

Petrolina, em 16 de Dezembro de 2015
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JÚLIO EMILlO LOSSIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
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