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ESTADO DO MA"{ANHAo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001·75
Municipio Membro do Territorio da Cidadania Cerrado Sui Maranhense

DECRETO N° 006/2016, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016.

Regulamenta 0 acesso a informac;ao
de que trata a lei Federal 12.527, de
18 de novembro de 2011, e adota
outras providencias.

A Prefeita de Pastos Bons, no uso das atribuic;oes que Ihe confere 0 art.
9, inciso " da lei Organica do Municfpio, e,

CONSIDERANDO que, segundo a Constituic;30 Federal:

- e assegurado a todos 0 direito de receber informac;oes dos org30s
publicos;

- cabe a AdministraC;30 Publica a gestao da documentac;ao
governamental e as providencias para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem;

- exige norma que discipline as formas de participaC;30 do usuario na
AdministraC;30 Publica Direta e Indireta, regulando principalmente 0 acesso do
cidadao aos registros administrativos e a informac;oes sobre atos de governo;

CONSIDERANDO a vigencia da lei Federal 12.527, que
regulamenta 0 acesso a informac;ao,

DECRETA:

CAPiTULO I
DISPOSICOES

GERAIS

Se~ao I
Da abrangemcia

Art. 1~E regulamentado, no ambito do Poder Executivo Municipal, 0
procedimento para a garantia de acesso a informac;ao e para a classificac;ao de
informac;oes sob restriC;30 de acesso, observados grau e prazo de sigilo,
conforme 0 disposto na lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2.LSujeitam-se ao disposto neste Decreto os orgaos da
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Administrayao Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Art. 3<2. Aplicam-se as disposiyoes deste Decreto, no que couber, as
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realizayao de ayoes
de interesse publico, recursos publicos diretamente do oryamento ou mediante
subvenyoes sociais, contrato de gestao, termo de parceria, convenios, acordos,
ajustes ou outros instrumentos congeneres.

§ 1Q A publicidade a que estao submetidas as entidades citadas no caput
deste artigo refere-se a parcela dos recursos publicos recebidos e a sua destina<;ao,
sem prejuizo das presta<;oes de contas a que estejam legal mente obrigadas.

§ 29 A entidade privada sem fins lucrativos de que trata 0 caput deste
artigo devera ser alertada formalmente, no ate que celebra 0 vinculo, da
responsabilidade pelo acesso a informa<;ao, nos casos de repasse de recurso
publico, subven<;oes socia is ou celebra<;ao de contrato de gestao, convenio e
acordo.

Sel,;ao II
Das diretrizes e conceitos

Art. 4.QE assegurado as pessoas fisicas e jurfdicas, pelos 6rgaos e
entidades do Poder Executivo Municipal 0 direito de acesso a informa<;ao, em
conformidade com os principios basicos da administra<;ao publica e com as
seguintes diretrizes:

I - garantia do direito de acesso a informayao mediante procedimentos
objetivos e ageis, de forma transparente, clara e em linguagem de facil
compreensao;

II - gestao transparente da informac;ao, propiciando amplo aces so a ela e
sua divulga<;ao;

III - prote<;ao a informa<;ao, garantindo sua disponibilidade, autenticidade
e integridade;

IV - prote<;ao a informa<;ao sigilosa e a informa<;ao pessoal;

V - observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exce<;ao;

VI - divulgac;ao de informa<;oes de interesse publico, independentemente

Avenida Domingos Sertao, 1000 - Sao Jose - CEP: 65.870-000 - Pastos Bons - Maranhao
Telefone: (Oxx99) 3555-1245 - E·mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com 2

mailto:prefeitura_pastosbons@hotmail.com


Prefeitura Municipal
Governando com voce

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75
Municipio Membro do Territorio da Cidadania Cerrado Sui Maranhense

de solicitayoes;

VII - utilizayao de meios de comunicayao viabilizados pela tecnologia da
informayao;

VIII - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparencia na
administrayao publica;

IX - desenvolvimento do controle social da administrayao publica.

Art. 5Q.Para os efeitos deste Decreto consideram-se:

I - informayao: dados, processados ou nao, que podem ser utilizados
para produyao e transmissao de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte
ouformato;

II - dados processados: dados submetidos a qualquer operayao ou
tratamento por meio de processamento eletr6nico ou por meio automatizado com 0

emprego de tecnologia da informayao;

III - documento: unidade de registro de informayoes, qualquer que seja 0

suporteou formato;

IV - informayao sigilosa: informayao submetida temporariamente a
restriyao de acesso publico em razao de sua imprescindibilidade para a seguranya
da sociedade e do Estado e aquelas abrangidas pelas demais hip6teses legais de
sigilo;

V - informayao pessoal: informayao relacionada a pessoa natural
identificada ou identificavel, relativa a intimidade, vida privada, honra e imagem;

VI·~ tratamento dainformayao: conjunto de ayoes referentes a produyao,
recepyao, classificayao, utilizayao, acesso, reproduyao, transporte, transmissao,
distribuiyao, arquivamento, armazenamento, eliminayao, avaliayao, destinayao ou
controle dainformayao;

VII - disponibilidade: qualidade da informayao que pode ser conhecida e
utilizada por indivfduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VIII - autenticidade: qualidade da informayao que tenha side produzida,
expedida, recebida ou modificada por determinado indivfduo, equipamento ou
sistema;

IX - integridade: qualidade da informayao nao modificada, inclusive
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quanto a origem, transito e destin~;

x - primariedade: qualidade da informac;ao coletada na fonte, com 0

maximo de detalhamento possivel, sem modificac;oes;

XI - informac;ao atualizada: informac;ao que reune os dados mais recentes
sobre 0 tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas
especfficas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados
que aorganiza;

XII - documento preparat6rio: documento formal utilizado como
fundamento da tomada de decisao ou de ate administrativo, a exemplo de pareceres
e notas tecnicas.

Art. 62. 0 acesso a informac;ao disciplinado neste Decreto nao se aplica:

I - as hip6teses de sigilo previstas na legislac;ao, como fiscal, bancario,
operac;oes e servic;os no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e
segredode justic;a;

II - as informac;oes referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento
cientificos ou tecnol6gicos cujo sigilo seja imprescindivel a seguranc;a da sociedade e
do Estado.

III - as informac;oes existentes nos prontuarios medicos de pacientes, nas
notificac;oes compuls6rias que identifiquem pacientes portadores de doenc;as infecto
contagiosas, nos dados fiscais fornecidos pelos contribuintes para fins de
cadastramento e lanc;amento fiscal, nas fichas cadastrais com dados pessoais de
servidores publicos e nos envelopes para habilitac;ao e propostas em processos
licitat6rios de qualquer natureza enquanto a lei exigirque permanec;am lacrados.

Art. 7QNao podera ser negado acesso a informac;i3o necessaria a tutela
judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Paragrafo unico. As informac;oes ou documentos que versem sobre
condutas que impliquem violac;i3o dos direitos humanos praticada por agentes
publicos ou a mando de autoridades publicas nao poderao ser objeto de restric;ao de
acesso.

Art. 82..0 disposto neste Decreto nao exclui as demais hip6teses legais de
sigilo e de segredo de justic;a, nem as hip6teses de segredo industrial decorrentes
da explorac;ao direta de atividade econ6mica pelo Municfpio ou por pessoa fisica ou

Avenida Domingos Sertao, 1000 - Sao Jose - CEP: 65.870-000 - Pastas Bans - Maranhao
Telefone: (Oxx99) 3555-1245 - E-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com 4

mailto:prefeitura_pastosbons@hotmail.com


Prefeitura Municipal
Governando com voce

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAST OS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75
Municipio Membro do Territorio da Cidadania Cerrado Sui Maranhense

entidade privada que tenha qualquer vfnculo com 0 Poder Publico.

CAPiTULO II
DO ACESSO A. INFORMA9AO

Se~ao I
Do Servi~o de Informa~ao ao Cidadao - SIC

Art. 92....E criado no ambito do Poder Executivo Municipal 0 Servi90 de
Informa90es ao Cidadao - SIC, coordenado pela Secretaria Municipal de
Administra9ao, a quem compete orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade por parte
dos 6rgaos publicos na presta9ao deste servi90 que tem 0 objetivo de:

1- atender e orientar 0 publico quanta ao acesso a informa9ao;

11- informar sobre a tramita9ao de documentos nas unidades; e

111- receber e registrar pedidos de acesso a informagao.

Paragrafo unico. Compete ao SIC:

I - receber 0 pedido de acesso e fornecer, de imediato, a informa9ao, se
disponfvel;

II - registrar 0 pedido de acesso em sistema eletr6nico especifico e a
entrega de numero do protocolo, que contera a data de apresenta9ao do pedido;

III - encaminhar 0 pedido recebido e registrado a unidade responsavel
pelo fornecimento da informa9ao, quando couber.

IV - receber e encaminhar a autoridade superior, em sistema eletr6nico
especifico, dos recursos contra negativas aos pedidos de informa9ao, observados os
prazos fixados neste Decreto.

Art. 10. Sao gratuitos a busca eo fornecimento dainforma9ao de que trata
este Decreto ressalvada a cobran9a do valor referente ao GUsto dos servi90s e dos
materiais utilizados, tais como reprodu9ao de documentos, em alta tiragem, mfdias
digitaisepostagem.

§ 1Q Os custos de reprodu9ao da informa9ao solicitada serao pagos
mediante a emissao do DAM, acrescido do valor correspondente a quanti dade de
impressoes ou mfdias necessarias e serao fixados por ato do Chefe do Poder
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Executivo.

§ 2Q Esta isento de ressarcir os custos dos serviyos e dos materiais
utilizados aquele cuja situac;ao econ6mica nao Ihe permita faze-Io sem prejufzo do
sustento proprio ou da familia, declarada nos termos da Lei Federal 7.115, de 29 de
agosto de 1983.

Art. 11. 0 SIC sera operacionalizado na Secretaria Municipal de
Administrayao, a quem cabera divulgar e orientar 0 cidadao quanto a forma de
procedimento para 0 acesso a informac;ao publica.

Paragrafo unico. Em atendimento a eventual demanda crescente que
sobrecarregue 0 SIC disposto no caput deste artigo, os orgaos e entidades do Poder
Executivo, sob orientac;ao da Secretaria Municipal de Administrac;ao, poderao criar
o SIC em suas respectivas sedes que atuarao em conformidade e integrados ao
SIC da Secretaria Municipal de Administrac;ao.

Art. 12. Cada orgao do Poder Executivo devera designar um servidor
titular e respectivo suplente, como responsavel por operar 0 sistema web de
relacionamento com 0 cidadao e fomentar as ayoes de transparencia ativa e
acesso a informac;ao.

Paragrafo unico. A designayao para este servic;o nao implica a criac;ao de
cargos ou remunerac;ao.

Art. 13. Os servidores designados na forma do artigo anterior devem
receber capacitac;ao permanente e responderao pelo exercfcio das seguintes
atribuic;oes:

I - receber as demandas de informac;oes correspondentes ao orgao e
assegurar a resposta no tempo, modo e forma regulamentados neste Decreto;

II - orientar as respectivas unidades e assegurar 0 cumprimento das
normas relativas ao acesso a informac;ao, de forma eficiente e adequada aos
objetivos deste Decreto;

III - monitorar a implementac;ao do disposto neste Decreto e apresentar
relatorios solicitados pela Secretaria Municipal de Administrac;ao sobre 0 seu
cumprimento;

IV - recomendar as medidas indispensaveis a implementac;ao e ao
aperfeic;oamento das normas e dos procedimentos necessarios ao correto
cumprimento do disposto neste Decreto;
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Art. 14. A Secreta ria Municipal de Administra<;ao ficara responsavel pela
realiza<;ao de audiencias ou consultas publicas, como instrumentos de participa<;ao
popular e controle social dos atos do poder publico.

Art. 15. A Secretaria Municipal de Administra<;ao, com 0 apoio da
Secreta ria de Governo, por meio da Escola de Governo, sera responsavel pel a
capacita<;ao dos agentes publicos voltada ao desenvolvimento de valores e das
praticas referentes a transparencia na administra<;ao municipal.

Se~ao II
Da Comissao Mista de Avalia~ao e Reavalia~ao de Informa~6es

Art. 16. E institufda a Comissao Mista de Avalia<;ao e Reavalia<;ao de
Informa<;6es e Monitoramento do Acesso a Informa<;ao, com a finalidade de avaliar,
monitorar e implementar a<;6es de melhoria nos process os relativos ao acesso a
informac;ao.

§ 1Q A Comissao sera composta por seis membros titulares e respectlvos
suplentes representantes dos seguintes 6rgaos:

1- Gabinete da (0) Prefeita (0), que a presidira;

II - Secreta ria Municipal de Administrac;ao;

Ill-Secretaria Municipal de Governo;

IV - Procuradoria do Munidpio;

V - Secretaria Municipal de Financ;as;

VI - Ouvidoria Geral do Munidpio.

§ 2QCompete a Comissao:

I - rever, de oncio ou mediante provocac;ao, a classificac;ao de informac;ao
no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliac;ao, no maximo a cada quatro anos;

II - requisitar da autoridade que classificar informac;ao no grau ultrassecreto
ou secreto esclarecimento ou conteudo, parcial ou integral, da informac;ao, quando as
informac;6es constantes do Termo de Classificac;ao de Informac;ao - TCI nao forem
suficientes para a revisao da classificac;ao;
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III -decidir recursos apresentadoscontra decisao proferida:

a) pel a Procuradoria do Municfpio, em grau recursal, a pedido de aces so
a informac;ao ou as razoes da negativa de acesso a informac;ao; ou

b) pelo secretario ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau
recursal, a pedido de desclassiticac;ao ou reavaliac;ao de informaC;ao classificada.

IV - prorrogar por uma unica vez, e por per[odo determinada nao superior a
vinte e cinco anos, 0 prazo de sigilo de informac;ao classiticada no grau ultrassecreto,
enquanto seu acesso au divulgac;ao se enquadrar no disposto nos arts. 35, 36, 37, 38
deste decreto;

V - estabelecer orientac;oes normativas de carater geral a tim de suprir
eventuais lacunas na aplicaC;aodeste Decreto;

VI - auxiliar os orgaos e as entidades no esclarecimento de duvidas sobre
a aplicaC;ao da Lei de Acesso a Informac;ao;

VII - elaborar seu regimento interno e submete-Io a aprovac;ao da (0)
Chefe do PoderExecutivo.

Art. 17. Quadrimestralmente sera publicado, no Portal da Transparencia
da Prefeitura, relat6rio estatlstico contendo a quantidade de pedidos de informaC;ao
recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informac;oes genericas sobre os
solicitantes.

CAPITULO III
DA TRANSPARENCIA ATIVA

Sel;ao (mica
Do Portal da Transpare!ncia

Art. 18. Em atendimento ao princfpio da Transparencia Ativa e para
ampliar 0 acesso a informac;ao disposto neste Decreto, 0 Poder Executivo devera
disponibilizar no Portal da Transparencia:

I - formulario para pedido de acesso a informaC;ao;

II - ferramenta de pesquisa de conteudo que permita 0 acesso a
informac;ao de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de facil
compreensao;
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III - possibilidade de grava9ao de relat6rios em diversos formatos
eletronicos, inclusive abertos e nao proprietarios, tais como planilhas e texto, de
modo a facilitar a analise das informa90es;

IV - possibilidade de acesso automatizado por sistemas externos em
formatos abertos, estruturados e legfveis por maquina;

V - em detalhes, os formatos utilizados para estrutura9ao da informa9ao;

VI - e garantir autenticidade e integridade das informa90es disponfveis
para acesso;

VII - instru90es que permitam ao requerente comunicar-se, por via
eletronica ou telefonica, com 0 6rgao ou entidade;

VIII - e garantir a acessibilidade de conteudo para pessoas com
deficiencia.

§ 1Q Deverao ser divulgadas, em sec;:aoespecffica do Portal de que trata a
caput deste artigo, informa90es sobre:

1- estrutura organizacional, competencias, legisla9ao aplicavel, principais
cargos e seus ocupantes, endere90 e telefones das unidades, horarios de
atendimento ao publico;

II - programas, projetos, a90es, obras e atividades, com indicac;:ao da
unidade responsavel, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores
de resultado e impacto;

III - repasses ou transferencias de recursos financeiros;

IV -execu9ao or9amentaria efinanceira detalhada;

V - licita90es realizadas e em andamento, com editais, anexos e
resultados, alem doscontratos firmados e notas de empenho emitidas;

VI - remunera9ao e subsfdio recebidos por ocupante de cargo, posta,
gradua9ao, fun9ao e emprego publico, incluindo auxflios, ajudas de custo, jetons e
quaisquer outras vantagens pecuniarias, bem como proventos de aposentadoria e
pensoes daquelesque estiverem na ativa, de maneira individualizada;

VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;
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VIII - cantata da autoridade de monitoramento, telefone e correia eletr6nico
do Serviyo de Informayoes ao Cidadao - SIC.

§ 2.9 As informayoes poderao ser disponibilizadas par meio de ferramenta
de redirecionamento de pagina na Internet, quando estiverem disponlveis em outros
sltios do Executivo Municipal.

CAPiTULO IV
DA TRANSPERENCIA PASSIVA

Sec;ao I
Do pedido de informac;ao

Art. 19. Em atendimento ao princfpio da Transparencia Passiva, qualquer
pessoa flsica ou jurldica, podera formular pedido de acesso a informayao, em
formula rio espedfico, disponibilizado em meio eletr6nico e fisico, no Portal da
Transparencia e no SIC.

§ 1.9 E facultado ao SIC a recebimento de pedidos de acesso a informayc30
por qualquer outro meio legltimo, como contato telef6nico, correspondencia eletr6nica
au fisica, desde que atendidos os requisitos do art. 20 deste Decreta.

§ ~ Na hip6tese do § 1°, sera enviada ao requerente comUniCayc30com a
numero de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se
inicia 0 prazo de resposta.

Art. 20. 0 pedido de acesso a informayao devera conter:

I - nome do requerente;

11- numero dedocumentode identificayaovalido;

III-especificayao, de forma clara e precisa, da informayao requerida;

IV - endereyo flsico e/ou eletr6nico do requerente, para recebimento de
comunicayoes ou da informayao requerida.

Art. 21. Nao serao atendidos pedidos de acesso a informayao:

I -genericos;

II -desproporcionais au desarrazoados;
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III - que exijam trabalhos adicionais de analise, interpreta<;:ao ou
consolida<;:ao de dados e informa<;:oes, servi<;:o de produc;:ao ou tratamento de dados
que nao seja de competencia do 6rgao ou entidade.

Paragrafo unico. Na hip6tese do inciso III do caput deste artigo, 0 6rgao ou
entidade deve indicar 0 local on de 0 requerente podera encontrar as informac;:oes
requeridas.

Art. 22. Sao vedadas quaisquer exigencias relativas aos motivos do pedido
de acesso a informa<;:ao.

Se~ao II
Do procedimento de acesso it informa~ao

Art. 23. Recebido 0 pedido e estando a informa<;:ao disponfvel, 0 acesso
sera imediato.

§ 1-0 Caso nao seja possivel 0 acesso imediato, 0 6rgao ou entidade
devera, no prazo maximo de ate quinze dias:

I - enviar a informac;:ao ao endere<;:o fisico ou eletr6nico inform ado;

11- comunicar data, local e modo para realizar consulta a informa<;:ao,
efetuar reprodu<;:ao ou obtercertidao relativa a informaC;ao;

111-comunicar que nao possui a informa<;:ao ou que nao tem conhecimento
de sua existencia;

IV - indicar, caso tenha conhecimento, 0 6rgao ou entidade responsavel
pela informa<;:ao ou que a detenha;

V - indicar as razoes da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ ~ Nas hip6teses em que 0 pedido de acesso demandar manuseio de
grande volume de documentos, ou a movimenta<;:ao do documento puder
comprometer sua regular tramita<;:ao, sera adotada a medida prevista no inciso II do
paragrafo anterior.

§ 3.9 Quando a manipula<;:ao puder prejudicar a integridade da informa<;:ao
ou do documento, 0 6rgao ou entidade devera indicar data, local e modo para
consulta, ou disponibilizar c6pia, com certifica<;:ao de que confere com 0 original.

§ 4° Na impossibilidade de obtenc;:ao de c6pia de que trata 0 § 3" 0

Avenida Domingos Sertao, 1000 - Sao Jose - CEP: 65.870·000 . Pastos Bons - Maranhao
Telefone: (Oxx99) 3555·1245 - E·mall: prefeitura_pastosbons@hotmail.com 11

mailto:prefeitura_pastosbons@hotmail.com


ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75
Municipio Membro do Territorio da Cidadania Cerrado Sui Maranhense

requerente podera solicitar que, as suas expensas e sob supervisao de servidor
publico, a reprodw;ao seja feita por outro meio que nao ponha em risco a integridade
do documento original.

Art. 24. 0 prazo para resposta do pedido podera ser prorrogado por dez
dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do termino do prazo
inicial de quinze dias.

Art. 25. Caso a informac;ao esteja disponfvel ao publico em formato
impresso, eletr6nico ou em outro meio de acesso universal, 0 6rgao ou entidade
devera orientar 0 requerente quanta ao local e modo para consultar, obter ou
reproduzir a informac;ao.

Paragrafo unico. Na hip6tese do caput deste artigo 0 6rgao ou entidade
desobriga-se do fornecimento direto da informac;ao, salvo se 0 requerente declarar
nao dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informac;ao.

Art. 26. Quando 0 fornecimento da informac;ao implicar reproduc;ao de
documentos, 0 6rgao ou entidade, observado 0 prazo de resposta ao pedido,
disponibilizara ao requerente Guia de Recolhimento ou documento equivalente, para
pagamento dos custos dos servic;os e dos materia is utilizados.

Paragrafo unico. A reprodU!;ao de documentos ocorrera no prazo de dez
dias, contado da comprovac;ao do pagamento pelo requerente ou da entrega de
declarac;ao de pobreza por ele firmada, ressalvadas hip6teses justificadas em que,
devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reproduc;ao demande prazo
superior.

Se«;ao III
Dos recursos

Art. 27. Negado 0 pedido de acesso a informac;ao, sera enviada ao
requerente, no prazo de resposta, comunicac;ao com:

I - raz6es da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicac;ao da autoridade que 0

apreciara;

III - possibilidade de apresentac;ao de pedido de desclassificac;ao da
informac;ao, quando for 0 caso, com indicac;ao da autoridade classificadora que 0

apreciara.
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§1 ° As razoes de negativa de acesso a informac;ao classificada indicarao 0
fundamento legal da classificac;ao, a autoridade que a classificou e 0 codigo de
indexac;ao dodocumento classificado.

§ 29 Os orgaos e entidades disponibilizarao formulario padrao para
apresentac;ao de recurso e de pedido de desclassificac;ao.

Art. 28. 0 acesso a documento preparatorio ou informac;ao nele contida,
utilizado como fundamento de tomada de decisao ou de ate administrativo, sera
assegurado a partir da edic;ao do ate ou decisao.

Art. 29. No caso de negativa de acesso a informac;ao ou de nao
fornecimento das razoes da negativa do acesso, 0 requerente podera apresentar
recurso no prazo de dez dias, contado da ciencia da decisao, a autoridade
hierarquicamente superior a que adotou a decisao, que devera aprecia-Io no prazo
de cinco dias, contado da sua apresentac;ao.

Paragrafo unico. Oesprovido 0 recurso de que trata 0 caput, podera 0

requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciencia da decisao,
a autoridade maxima do orgao ou entidade, que devera se manifestar em cinco dias
contados do recebimento do recurso.

Art. 30. No caso de omissao de resposta ao pedido de acesso a
informac;ao, 0 requerente podera apresentar reclamac;ao no prazo de dez dias a
autoridade de monitoramento do SIC que devera se manifestar no prazo de cinco
dias, contado do recebimento da reclamac;ao.

Paragrafo unico. 0 prazo para apresentar reclamac;ao comec;ara vinte e
cinco dias apos a apresentac;ao do pedido.

Art. 31. Oesprovido 0 recurso de que trata 0 paragrafo unico do art. 29 ou
infrutifera a reclamac;ao de que trata 0 art. 30, 0 requerente podera apresentar
recurso no prazo de dez dias, contado da ciencia da decisao, a Secretaria Municipal
de Transparencia e Controle Interno, que devera se manifestar no prazo de cinco
dias, contado do recebimento do recurso.

§ 1° A Secretaria Municipal de Administrac;ao podera determinar que 0

orgao ou entidade preste esclarecimentos.

§ 2:0 Provido 0 recurso, a Secretaria Municipal de Transparencia e
Controle Interno fixara prazo para 0 cumprimento da decisao pelo orgao ou entidade.

Art. 32. No caso de negativa de acesso a informac;ao, ou das razoes da
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negativa do acesso de que trata 0 caput do art. 30, desprovido 0 recurso pela
Secretaria Municipal de Transparencia e Controle Interno, 0 requerente podera
apresentar, no prazo de dez dias, contado da ciencia da decisao, recurso a
Comissao Mista de Avalia<;ao e Reavalia<;ao de Informa<;oes.

CAPiTULO V
DA ClASSIFICAC;AO DAS INFORMAC;OES

Se.;ao I
Do grau e prazos de sigilos

Art. 33. Sao consideradas imprescindlveis a seguran<;a da sociedade ou do
Estado e passlveis de classifica<;ao, as informa<;oes cuja divulga<;ao ou acesso
irrestrito possam:

I - colocar em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do
territ6rio nacional que, por qualquer razao, sejam de conhecimento de agentes
publicos municipais;

II - prejudicar ou par em risco a condu<;ao de negocia<;oes ou as rela<;oes
internacionais do Pais, ou as que tenham side fornecidas em carater sigiloso por
outros Estados e organismos internacionais, que, por qualquer razao, sejam de
conhecimento dos agentes publicos municipais;

III - par em risco a vida, a seguran<;a ou a saude da popula<;ao;

IV - oferecer, mesmo que indiretamente, elevado risco a estabilidade
financeira, econamica ou monetaria do Pais;

V - prejudicar ou causar risco a sistemas, bens, instala<;oes ou areas de
interesse estrategico;

VI - par em risco a ordem publica, a seguran<;a de institui<;oes ou de
autoridades municipais e seus familiares;

VII - comprometer atividades de inteligencia, bem como de investiga<;ao
ou fiscaliza<;ao em andamento, relacionadas com a preven<;ao ou repressao de
infra<;oes, antes de sua conclusao.

Art. 34. A informa<;ao em poder dos 6rgaos e entidades, observado 0 seu
teor e em razao de sua imprescindibilidade a seguran<;a da sociedade ou do Estado,
podera serclassificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.
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Art. 35. Para a classificac;ao da informac;ao em grau de sigilo, devera ser
observado 0 interesse publico da informac;ao e utilizado 0 criterio men os restritivo
possivel, considerados:

I - a gravidade do risco ou dana a seguranc;a da sociedade e do Estado;

II - 0 prazo maximo de classificac;ao em grau de sigilo ou 0 evento que
defina seu termo final, nos termos do art. 36 deste Decreto.

Art. 36. Os prazos maximos de classificac;ao segundo os graus de sigilo
sao os seguintes:

1- grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;

11-grau secreto: quinze anos;

III - grau reservado: cinco anos.

Paragrafo unico. Podera ser estabelecida como termo final de restric;ao de
acesso a ocorrencia de determinado evento, observados os prazos maximos de
classificac;ao.

Art. 37. As informac;oes que puderem colocar em risco a seguranc;a da
(0) Prefeita (0), Vice-Prefeito (a) e seus conjuges e filhos serao classificadas no grau
reservado e ficarao sob sigilo ate 0 termino do mandato em exercicio ou do ultimo
mandato, em casode reeleic;ao.

Art. 38. A pessoa fisica ou entidade privada que, em razao de qualquer
vinculo com 0 Poder Publico Municipal, executar atividades de tratamento de
informac;oes sigilosas, adotara as providencias necessarias para que seus
empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos
de seguranc;a das informac;oes resultantes da aplicac;ao deste Decreto.

Art. 39. A classificac;ao de informac;ao e de competencia:

1- no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades'

a) Prefeita (0) ;

b) Vice-Prefeito (a);

c) Secretarios Municipais ou equivalentes;
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II - no grau secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos
secretarios municipais executiv~s, dos titulares de autarquias, funda<;oes, empresas
publicas e sociedades de economia mista integrantes da Administra<;ao Indireta do
Poder Executivo Municipal;

III - no grau reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II
do capute das que exer<;am fun<;oes de superintendente, diretor e equivalentes.

§ 10 A competencia de classifica<;ao do sigilo de informa<;oes como
ultrassecreta e secreta podera ser delegada pela autoridade responsavel a agente
publico, inclusive em missao no exterior, vedada a subdelega<;ao.

§ 2Q A autoridade ou outro agente publico que classificar a informac;ao
como ultrassecreta devera encaminhar a decisao de que trata 0 art. 41 deste
Decreto a Comissao Mista de Avalia<;ao e Reavalia<;ao de Informa<;oes, no prazo de
10 (dez) dias.

§ 30 0 dirigente maximo do orgao ou entidade podera delegar a
competencia para classifica<;ao no grau reservado a agente publico que exer<;afun<;Elo
de dire<;ao, comando ou chefia.

§ 40 Os agentes publicos referidos no paragrafo anterior deverao dar
ciencia do ato de classifica<;ao a autoridade delegante, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 40. E dever do Poder Publico controlar 0 acesso e a divulga<;ao de
informac;oes sigilosas produzidas por seus orgaos e entidades, assegurando a sua
prote<;ao.

§ 100 acesso, a divulga<;ao e 0 tratamento de informa<;ao classificada
como sigilosa ficarao restritos a pessoas que tenham necessidade de conhece-Ia e
que sejam devidamente credenciadas pelas autoridades mencionadas no inciso I do
art. 39 deste Decreto, sem prejufzo das atribuic;oes dos agentes publicos autorizados
por lei.

§ 2Q 0 acesso a informa<;ao classificada como sigilosa cria a obrigaC;Elo
para aquele que a obteve de resguardar 0 sigilo.

§ 3.9 Ato normativo especffico dispora sobre procedimentos e medidas a
serem adotados para 0 tratamento de informa<;ao sigilosa, de modo a protege-Ia
contra perda, altera<;ao indevida, acesso, transmissElo e divulgaC;Elonao autorizadas.

Se~ao II
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Dos procedimentos para classificac;ao

Art. 41. A decisao que classificar a informa<;ao emqualquer grau de sigilo
.devera ser formalizada no Termo de Classifica<;ao de Informa<;ao - TCI, conforme
modele contido no Anexo Unico a este Decreto, e contera 0 seguinte:

1- c6digo de indexa<;ao de documento;

" - grau de sigilo;

III-categoria na qual se enquadra a informa<;ao;

IV -tipo de documento;

v - data da produ<;ao do documento;

VI - indica<;ao de dispositivo legal que fundamenta a classifica<;ao;

VII - razoes da classifica<;ao, observados os criterios estabelecidos no art.
35 desteDecreto;

VIII- indica<;ao do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do
evento que defina 0 seu termo final, observados os limites previstos no art. 36 deste
Decreto;

IX -data da classifica<;ao;

X - identifica<;ao da autoridade que classificou a informa<;ao.

§ 1Q 0 TCI seguira anexo a informa<;ao.

§ 2° As informa<;oes previstas no inciso VII do caput deverao ser mantidas
no mesmo grau de sigilo que a informa<;ao classificada.

Art. 42. A autoridade ou outro agente publico que classificar informa<;ao no
grau ultrassecreto ou secreto devera encaminhar c6pia do TCI a Comissao Mista de
Reavalia<;ao de Informa<;oes no prazo de trinta dias, contado da decisao de
classifica<;ao ou de ratifica<;ao.

Art. 43. Na hip6tese de documento que contenha informa<;oes classificadas
em diferentes graus de sigilo, sera atribufdo ao documento tratamento do grau de
sigilo mais elevado, ficando assegurado 0 acesso as partes nao classificadas por meio
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de certidao, extrato ou c6pia, com ocultac;ao da parte sob sigilo.

Art. 44. Os 6rgaos e entidades poderao constituir Comissao Permanente
de Avaliac;ao de Documentos Sigilosos - CPADS, com as seguintes atribuic;6es:

I - opinar sobre a informac;ao produzida no ambito de sua atuac;ao para fins
de classificac;ao em qualquer grau de sigilo;

II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade
hierarquicamente superior quanta a desclassificac;ao, reclassificac;ao ou reavaliac;ao
de informac;ao classificada em qualquergrau de sigilo;

III - propor 0 destino final das informac;6es desclassificadas, indicando os
documentos para guarda permanente, observado 0 disposto na Lei Federal 8.159, de
8 de janeiro de 1991;

IV - subsidiar a elaborac;ao do rol anual de informac;6es desclassificadas e
documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet.

Set;ao III
Da desclassificat;ao e reavaliat;ao da informat;ao

Art. 45. A classificac;ao das informac;6es sera reavaliada pel a autoridade
classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocac;ao ou
de oficio, para desclassificac;ao ou reduc;ao do prazo de sigilo, observando-se, alem
do disposto no art. 35 deste Decreto:

I - 0 prazo maximo de restric;ao de acesso a informac;ao, previsto no art. 36
deste Decreto;

II - 0 prazo maximo de quatro anos para revisao de oficio das informac;6es
classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I, do § ;t do art. 16
deste Decreto;

III - a permanencia das raz6es da classificac;ao;

IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgac;ao ou
acesso irrestrito da informac;ao;

V - a peculiaridade das informac;6es produzidas no exterior por autoridades
ou agentes publicos.

Art. 46. 0 pedido de desclassificac;ao ou de reavaliac;ao da classificac;ao
podera ser apresentado aos 6rgaos e entidades independente de existir previo pedido
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de acesso a informa9ao.

Paragrafo unico. 0 pedido de que trata 0 caput sera endere9ado a
autoridade classificadora, que decidira no prazo de trinta dias.

Art. 47. Negado 0 pedido de desclassifica9ao ou de reavalia9ao pela
autoridade classificadora, 0 requerente podera apresentar recurso no prazo de dez

dias, contado da ciencia da negativa, ao secretario municipal ou a autoridade com as
mesmas prerrogativas, que decidira no prazo de trinta dias.

§ 1-0 Nos casas em que a autaridade classificadora esteja vinculada a
autarquia, funda9ao, empresa publica ou sociedade de economia mista, 0 recurso
sera apresentado ao dirigente maximo da entidade.

§ ~ Desprovido 0 recurso de que tratam 0 caput e 0 § 1-0, 0 requerente
podera apresentar recurso a Comissao Mista de Reavalia9ao de Informa90es, no
prazo de dez dias, contado da ciencia da decisao.

Art. 48. A decisao da desclassifica9ao, reclassifica9ao ou redu9ao do prazo
de sigilo de informa90es classificadas devera constar das capas dos processos, se
houver, e de campo apropriado no TCI.

Se~ao IV
Das informa~6es pessoais

Art. 49. As informa90es pessoais relativas a intimidade, vida privada, honra
e imagem detidas pelos 6rgaos e entidades:

I - terao acesso restrito a agentes publicos legal mente autorizados e a
pessoa a que se referirem, independentemente de classifica<;ao de sigilo, pelo prazo
maximo de cem anos a contar da data de sua produ<;ao;

11- poderao ter sua divulga9ao ou acesso por terceiros autorizados por
previsao legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Paragrafo unico. Caso 0 titular das informa<;oes pessoais esteja morto ou
ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao conjuge ou companheiro, aos
descendentes ou ascendentes.

Art. 50. 0 tratamento das informa90es pessoais deve ser feito de forma
transparente e com respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas,
bem como as liberdades e garantias individuais.

Avenida Domingos Sertao, 1000 - Sao Jose - CEP: 65.870-000 - Pastos Bons - Maranhao
Telefone: (Oxx99) 3555-1245 - E-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com 19

mailto:prefeitura_pastosbons@hotmail.com


Prefeitura Municipal
Governando com voce

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75
Municipio Membro do Territorio da Cidadania Cerrado Sui Maranhense

Art. 51. 0 consentimento referido no inciso II do caput do art. 49 deste
Decreto nao sera exigido quando 0 acesso a informa<;ao pessoal for necessario:

1- a preven<;ao e diagn6stico medico, quando a pessoa estiver ffsica ou
legalmente incapaz, e para utiliza<;ao exclusivamente para 0 tratamento medico;

11- a realiza<;ao de estatfsticas e pesquisas cientfficas de evidente
interesse publico ou geral, previstos em lei, vedada a identifica<;ao da pessoa a que a
informa<;ao se referir;

III - ao cumprimento de decisao judicial;

IV - a defesa de direitos humanos de terceiros;

V - a prote<;ao do interesse publico geral e preponderante.

Art. 52. A restri<;ao de acesso a informa<;oes pessoais de que trata 0 art. 49
deste Decreto nao podera ser invocada:

I - com 0 intuito de prejudicar processo de apura<;ao de irregularidades,
conduzido pelo Poder Publico, em que 0 titular das informa<;oes for parte ou
interessado;

11- quando as informa<;oes pessoais nao classificadas estiverem contidas
em conjuntos de documentos necessarios a recupera<;ao de fatos hist6ricos de maior
relevancia.

Art. 53. 0 dirigente maximo do 6rgao ou entidade podera, de offcio ou
mediante provoca<;ao, reconhecer a incidencia da hip6tese do inciso II do caput do art.
52 deste Decreto, de forma fundamentada, sobre documentos que ten ham produzido
ou acumulado, e que estejam sob sua guarda.

§ 1.9 Para subsidiar a decisao de reconhecimento de que trata 0 caput, 0

6rgao ou entidade podera solicitar a universidades, institui<;oes de pesquisa ou outras
entidades com not6ria experiencia em pesquisa historiografica a emissao de parecer
sobre aquestao.

§ 2° A decisao de reconhecimento de que trata 0 caput sera precedida de
publica<;ao de extrato da informa<;ao, com descri<;ao resumida do assunto, origem e
perfodo do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com
antecedencia, de no mfnimo, trinta dias.
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§ 3.9Apos a decisao de reconhecimento de que trata 0 § 2Qdo art. 53 os
documentos serao considerados de acesso irrestrito ao publico.

Art. 54. 0 pedido de acesso a informac;oes pessoais observara os
procedimentos previstos neste Decreto e estara condicionado a comprovac;ao da
identidade do requerente.

Paragrafo unico. 0 pedido de acesso a informac;oes pessoais por terceiros
devera ainda estar acompanhado de:

1- comprovaC;80 do consentimento expresso de que trata 0 inciso II
do caput do art. 49 deste Decreto, por meio de procuraC;80;

II - comprovac;ao das hipoteses previstas no art. 52 deste Decreto;

III - demonstraC;80 do interesse pela recuperac;ao de fatos historicos de
maior relevancia, observados os procedimentos previstos no art. 53;

IV - demonstrac;ao da necessidade do acesso a informac;ao requerida para
a defesa dos direitos humanos ou para a protec;ao do interesse publico e geral
preponderante.

Art. 55.0 acesso a informac;ao pessoal por terceiros sera condicionado a
assinatura de um termo de responsabilidade, que dispora sobre a finalidade e a
destinac;ao que fundamentaram sua autorizac;ao, sobre as obrigac;oes a que se
submetera 0 requerente.

§ 1.9A utilizaC;:80 de informaC;:80 pessoal por terceiros vincula-se a
finalidade e a destinac;ao que fundamentaram a autorizac;:ao do acesso, vedada sua
utilizaC;:80de maneira diversa.

§ ~ Aquele que obtiver acesso as informac;:oes pessoais de terceiros sera
responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei.

Art. 56. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal 9.507, de 12 de novembro
de 1997, em relac;ao a informac;ao de pessoa, fisica ou juridica, constante de registro
ou banco de dados de org80s ou entidades governamentais ou de carater publico.

Se~ao V
Das informa~6es sobre entidades sem fins lucrativos

Art. 57. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos
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publicos do Poder Executivo de Palmas para realizac;ao de ac;oes de interesse publico
deverao dar publicidade as seguintes informac;oes:

I - copia do estatuto social atualizado da entidade;

II - relac;ao nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e

III - copia integral dos convenios, contratos, tennos de parcerias, acordos,
ajustes ou instrumentos congeneres realizados com 0 Poder Executivo Municipal,
respectivos aditivos e relatorios finais de prestac;ao de contas, na forma da legislac;ao
aplicavel.

§ 1--0 As informac;oes de que trata 0 caput serao divulgadas em sftio na
Internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso publico em sua
sede.

§ 29 A divulgac;ao em sitio na Internet referida no § 19 deste artigo, podera
ser dispensada, por decisao do orgao ou entidade publica, e mediante expressa

justificac;ao da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que nao
disponham de meios para realiza-Ia.

§ Y As informac;oes de que trata 0 caput deverao ser publicadas a partir
da celebrac;ao do convenio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento
congenere, serao atualizadas periodicamente e ficarao disponiveis ate cento e oitenta
dias apos a entrega da prestac;ao de contas final.

Art. 58. Os pedidos de informa<;ao referentes aos convenios, contratos,
term os de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congeneres previstos no art. 57
deverao ser apresentados diretamente aos orgaos e entidades responsaveis pelo
repasse de recursos.

CAPiTULO VI
DAS DISPOSIC;OES FINAlS

Art. 59. 0 agente publico e pessoa ffsica ou entidade privada que detiver
informac;oes em virtude de vinculo de qualquer natureza com 0 poder publico e
deixar de observar 0 disposto na Lei Federal 12.527/2011, art. 32, 33 e 34, estara
sujeito as penalidades previstas na referida Lei e na Lei nO. 09, de 30 de novembro
de 1986, que "Cria 0 Estatuto dos Funcionarios Publicos do Municfpio de Pastos
Bons".

Art. 60. Cumpre ao Gabinete da Prefeita (0) promover campanhas
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publicitarias para fomentar a cultura da transparencia e divulgar 0 direito
fundamental de aces so a informa<;ao.

Art. 61. Os casos omissos serao avaliados pela Comissao Mista de
Avalia<;ao e Reavalia<;ao de Informa<;oes e Monitoramento do Acesso a Informa<;ao.

Art. 62. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao.

Palacio Prefeito Jose Gonc;alo de Sousa, Pastas Bans, Estado

do Maranhao aos vinte e dois dias do mes de fevereiro de 2016.

t))'~ ~ dJ. ~ btrh
IRIANE GONCALO DE SOUSA GASPAR

Prefeita de Pastos Bons
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