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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N" 036/2014, DE 08 DE JULHO DE 2014.

REGULAMENTA A LEI FEDERAL NU

12.527/201t, DE ACESSO À
TNFORMAÇÃO.

GUERINO BACKES, Prefeito Municipal do Município de Cândido Godoi.
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na
Lei Federal no 12.527 , de 1 8 de novembro de 201 1, que dispõe sobre o acesso a inÍbrmações.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DrsPosrÇÕps cpners

Art. lq Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo da Prefeitura
Municipal de Cândido Godói, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a
classificação de inÍ'ormações sob restrição de acesso, obseruados grau e prazo de sigilo,
conforme o disposto na Lei n. 12.527 , de l8 de novembro de 201 l, que dispõe sobre o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 50, no inciso II do § 3o do afi. 37 e
no § 2o do art. 216 daConstitr"rição.

Art.2e Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal assegurarão, às
pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado rnediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagern de Íãcil
compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei
n. 72.527, de 201 1.

4fi. 3q Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados para

produção e transmissão de coúecimento, contidos ern qualquer meio, suporte ou f-ormato;
II - dados processados - dados sr-rbrnetidos a qualquer operação ou tratamento

por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia
da infomração;

III - documento - r"rnidade de registro de informações, qualqLrer qlre se.la o
supofte ou f-ormato;

IV - infbnnação sigilosa - informação submetida temporariamente à restrição de
acesso pirblico em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado,
e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

V - infbrmação pessoal - informação relacionada à pessoa natural identificada
ou identifrcável, relativa à intirnidade, vida privadq honra e imagem;
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VI - tratamento da inforrnação - conjunto cle ações reÍêrentes à proclr-rção,recepção, classiíicação. túilização, acesso, reproduçáo, transpofie, transmissão. ciistr.ibuição.arquivamento, anrazenanlento, eliminação. arátiaçao. destinação ou controle da i,ftrrrnação;vll - disponibilidade - qualidade da inÍbnnação que pode ser con6ecida eutilizada por indivíduos, equiparne,tos ou sistemas autorizados;
vlII - autenticidade - qualidade da informação que tenha sido procluzida.expedida, recebida ou modiÍicada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;IX -, integridade - qualidade da infonr-ração não mÀdiÍrcada, inclusive quanto àorigent, trânsito e destino;
X - primariedade - qualidade da informação coletada na fonte, com o .ráximo dedetalhamento possível, senr modificaçOes;
XI - infoml ação atualizada - inÍbrmação que reúne os dados mais recentes sobreo tema' de acordo com sua natureza, com os prazos previstos a* ,o.-u, especíÍicas ouconforme a periodicidade estabelecida nos sistemas infomratizados que a organizam; eXII - docunlento preparatório - documento ro,-ur utilizado con-ro Íirndamentoda tomada de decisão ou de ato aàministratiro, a 

"*emfio 
a. pur..eres e notas tecnicas.

Art' 4e A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada acobrança do valor refbrente ao custo dos serviç"r ; à;; materiais utilizados, tais comoreprodução de docuntentos. mídias digitais e postagem

Parágrafo único' Está isento de ressarcir os custos dos serviços e clos materiaisutilizados aquele cuja situação econômica não llr. p;;;; fazê-ro sern prejuí zo dosusrenropróprio ou da famíria, declaracra nos termos da Lei ni l .u s, o. 29 de agosto de r 9g3.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 3 87 - E-mail : gabinete@candidogodoi.rs. gov.br

CAPÍTULO TI
DA ABRANGÊNCIA

Art' 5a Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administraçãodireta' as autarquias, as.fundações públicas, u..nrpr..uíiíuri.ur, as sociedades de econonria
â:Sjã,: 

as demais entidades .orooludu, direra or'lnaireiÃente pelo Município cle cândido

Parágrafo único: A.dir'ulgação de inÍ-ormações de empresas púrblicas. socieclaclede economia mista e demais entidades controladas pelo Municípià de cã;i;" Goclói q,eatuenr enl regime de concorrência, sujeitas ao dispásto ro un. 173 d,a constituição, estarásubmetida às nonnas pertinentes dacomissao ae vàtores Mobiliários, u t,n, à.'osseglrrar.slra

;:,Tffff,:j"r, 
governança corporativa e, quando houver, os interesses cre acionisras

Aft. 6a o acesso à informação aiscjpRgo neste Decreto não se aprica:

,",ffr;,":' "'"1"f:'T:"§:ff"ff ;t:hffi;fi:.ffi?ii 3uffi Í:
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II - às inÍbrmações referentes a projeto de pesquisa e desenvolvirrento
cientíÍrcos ou tecnológicos cujo sigilo seja impróscindível à i.gti.unçu da sociecjacle e clo
Estado, na Íbrma do slo do art. 7o daLei n. 12.5)7.de 201 1.

CAPÍTULO M
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art.7e E dever dos órgãos e entidades vinculados direta ou indiretamente ao
Município de Cândido Godói, promover, independente de requerimento, a clivulgação em se11
sítio na Internet de infonnações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas, observado o disposto nos arts. 7o e go da Lei n. 12.52712011.

§ ln O Município de Cândido Godói e os órgãos e entidades deverão
implementar em seus sítios na Internet seção específrcaparaa diúlgaçao das info,nações de
que trata o caput.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

§ 2a Será disponibilizado nos sítios na Internet do Município de Cândido Godói
e dos órgãos e entidades banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que
tratao§ln;e

§ 3a Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § ln,
informações sobre:

I - estrutura organizacional, competências, secretariados, endereço e telefbnes das
unidades, horários de atendimento ao público;

II - programas, projetos, ações, obras e atividades;
III - repasses ou transÍbrências de recursos financeiros;
IV - execução orçamentária e financeira;
V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados" alem

dos contratos firmados;
VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo;
VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
VIII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei n.

12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cicladão - SIC.

§ 4a As informações poderão ser disponibilizadas por meio de f-enamenta cle
redirecionamento de página na Internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios
govemamentais.

§ 5a No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e clernais
entidades controladas pelo Município de Cândido Godói, que atuem err regime cle
concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, aplica-se o clisposto no § lo clo
ar1. 5o.

§ 6o A divulgação das informações previstas no § 3a não exclui olltras hipóteses
de publicação e divulgação de infbrmações previst?s {ra legislação.

"Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas"
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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Aft' 8a Os sítios na Internet do Município de Cândido Godói, órgãos e entidacles
deverão,. em cumprimento às notmas estabelecidu. p.lu Secretaria de Admini-stração, atencler
aos seguintes requisitos, entre outros:

I - conter formurário para pedido de acesso à informação;
II - conter femamenta de pesqr-risa de conteúdo que permita o acesso àinformação de forma objeliva, transparente, ctaia e em linguagem de iá.it .o.preensão;
III - possibilitar gravação de relatórios em formatos eletrônicos, tais col1oplanilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas extemos como a internet;
V - divulgar em detalhes os fotmatos utilizados para estruturação da

informação;
VI - garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para

acesso;

VII - indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via
eletrônica ou teleflônica, com o órgão ou entidàde; e

VIII - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deflciência.

CAPÍTULO IV
DA TRANSPARÊNCIA PAS SIVA

Seção I
Do Serviço de Informação ao Cidadão

Art. 9a Fica criado o Serviço de InÍ-ormações ao Cidadão - SIC, coordenaclo
pela Secretaria de Administração, e que funcionará no seguinte endereço: Rua Liberato
Salzano, no 387, no horário das 8:00h as 11:30h e das 13:30h as t7:00h, com o objetivo de:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e
III - receber e registrar pedidos de acesso à informação.

Parágrafo único. Compete ao SIC:
I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fbmecimento

irnediato da inÍbrmação;
II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico oLr

presenciahnente, e a entrega de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do
pedido; e

IV - o encamiúarnento do pedido para o secretário da área requericla. a fim c1e

que seja plovidenciado o atendimento, justificativas e tratamento de informações pessoais ou
sigilosas contidas nas informações e documentos disponibilizados; e

V - recebera resposta de cada Secretaria, providenciar a devida revisão quanto a
seu conteúdo e tratantento de informações pessoaiç ou sigilosas, e encaminhar resposta ao
reqLlerente.

"Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas"
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Art' l0' caso seja formalizado pedido de acesso em qualquer unidadedescentralizada em que não houver sIC, o pedido será encamiúado ao sIC áo úunicipio, quecomunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir daqual se inicia o prazo de resposta

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Art' I 1' Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acessoà inÍbnnação.

§ ln o pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio
:f["rH:";.HT;r:o 

sítio na rnàrnet e no src do Município, 6.n, .o*o dos órgãos e

§ 2n o. ptazo 
.de resposta será no máximo de 15 dias contados a partir doprimeiro dia útil seguinte à.data de apresentação do pedido ao slc, conforme estabelecido noartigo l2l dalei orgânica do Municipio ae cândido cJãi.

§ 3o E facultado ao SIC o recebim^ento dá pedidos de acesso à inforrnação porqualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, comespondência eletrônica ou fisica,desde que atendidos os requisitos do art. l2,devendo o'p.aiao ser imediatamente incluído nosistema de gestão dos pediáos de acesso.
§ 4a,Na hipótese do § 34, será enviada ao requerente comunicação com o

,.ffT.i:$:rl""t"'" 
e a àata do 

'eceiimárr" a" p.àiJ" p.ro sic, u puni. ãu quar se inicia o

ArÍ' 12. O pedido de acesso à informação deverá conter:I _ nome do requerente;
II _ número de documento de identificação válido;
III - especificação, de forma crara e pr.ái*, áu informação requerida; eIV - endereço fisico ou eletrônióo do requerente, para recebimento decomunicações ou da informação requerida.

l":11-,y: serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I _ genencos;
II _ desproporcionais ou desarrazoados; ou
IIi - que exijam trabalhos adicionais qr" rao sejlm de competência do órgão ou

Xl'i13ii;li::iltffill';j[ifJJtação ou consoridação de ãados . md.,,uçães. ou se^,iÇo

IV - que já estejam disponíveis no portal da Transparência.
ParágraÍb.único' Na hipótese do inciso III do caput, o slc deverá. caso tenliaconhecimento' indicar o local onde se àncontram as informações a parlir das quais o requerentepoderá realizar a inrerpretação, consolia"cao Àu t.atq1-,;;: dados.

"Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas"
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Art' 14. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido cle acesso àinformação.

Seção III
Do Procedimento de Acesso à Informação

An 
11, Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso seráimediato ou em até24 (vinte e quatró) horas.

§ lq Caso nâo seja possível o acesso no prazo mencionado no caput, o SiCdeverá, no prazo de até quinze dias:
I - enviar a informação ao endereço fisico ou eletrônico informado;
II-comunicar data,local e modo parurealizar consulta à informação, efetuar

reprodução ou obter cerlidão relativa à informação;
III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecirnento de

sua existência;
IV - indicar, caso tenha coúecimento, o órgão ou entidade responsável pela

informação ou que a deteúa; ou
v - indicar as razões da negativa, totar ou parcial, do acesso.

§ 2a Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande
volume de documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular
tramitação, será adotada preferencialmente a medida prevista nà inciso II ào s ln, sem pr.;;;;
da devida resposta no formato solicitado pelo requerànte, caso este inform. ,ão ,.. possível a
consulta no local.

§ 3a Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do
documento, o SIC deverá indicar data, local e modà para consulta, ãu disponibilizar cópia.

§ 4a Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trita o § 3n, o reluerente
poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidór público, á .eprodrçao seja
feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original.

Afi. 16' O prazo para resposta do pedido poderá r.r p.o,rogado por dez dias,
mediante justificativa encaminhada ao requerente, antes dó término dà p.aro inicial de quinze
dias e aceita por este.

{rt.17. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso,
eletrônico oLI em outro meio de acesso universal, o SIC deverá orientar o reqlrerente qlranto ao
local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Parágrafo único. Na hipótese do caput o SIC desobriga-se do fbrnecimento
direto da inÍbnnação, salvo se o requerente declarar não dispor de meiós para consllltar, obter
ou reproduzir a informação.

Art. 18. Quando o fornecimento @ informação implicar reprodução de
documentos, o SIC, observado o prazo de respostâ ào pedido, disponibiliz ará ao reqlrerente,

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br
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pelo meio indicado, Guia de Recolhimento, para pagamento dos custos dos serviços e closmateriais utilizados.

§ lu o custo de reprodução de clocumentos será estabelecido com base no valorda cópia constante de contrato de serviços cle impressão e reprodução em vigência no ârnbitodo Município.

§ 2n A reprodução de documentos ocorre rá no prazode quinze dias, contado dacomprovação do pagamento pelo requerglle ou da entrega de declaração de pobrezapor eleÍirmad.' nos termos da Lei n. 7'l15, de 1983, ,.r.utuuáu, iipoteses justificaclas em qlle, devicloao volume ou ao estado dos ciocumentos, a reprodução demande prazos.rperior.
§ 3" caso seJa uma altemativa comprovadamente mais viável para resposta, oSIC poderá' garantida a segltrança na movimentàção à. pro..rros requeridos, solicitar aindicação' pelo requerente, ãe empresa ou entidade idônea onde possam ser terceirizada ascópias' sob acompanhamento présencial de um r"üil; indicado pelo sIC, desde que

ff#X#J"oo 
previamente o pagamento dos serviçotp.ro ..qrerente junto à empr.esa por ere

Art' l9' Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente,no prazo de resposta, comunicação com:
I _ razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

apreciará; 
" " 

- possibilidade e prazo de recurso, ;;; indicãção da autoridade que o

III - possibilidade cle apresentação de pedido de desclassiÍicação da informação,quando for o caso, com indicação da áutoridade ctas.iti"aJãra que o apreciará.

ParágraÍb único: As razõ-es de negativa de acesso à informação classificada
ili:'-xTr::"1:11ffi::::3j,flffi';"it,.uçao. a"u,to.idaae que a crassiÍicou e o código de

Art'20' o acesso a documento preparatório.ou informação nele contida.

;lií*il,ü:",?:fffT:.,§j*';de decisão ",';; administrati'À,',..a assegurado a

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Seção IV
Dos Recursos

Afi' 21,' No caso de negativa de acesso à informação, de não-fornecimento dasrazões da negativa do acesso, ou de"omissão d. ...;;;;;, poderá o requerenre apresentarrecurso no prazo de dez dias, contado da ciência a" a..irão, à autoridadà hierarquicamentesuperior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prurode cinco dias, contado da suaapresentação.

§ le Desprovido o recurso o. ,ilF t.utu o caput, poderá o requerenteapresentar recurso no prazo de dez dias, contado au .lãn"ia da decisão, à comissão de

Doe órgãos, doe sangue: Salve Mdas',
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Avaliação de Informações - cAI, que deverá se maniÍbstar em cinco dias contaclos clorecebimento do recurso.

§ 2o A comissão poderá determinar que o setor, órgão ou entidacle preste osesclarecimentos necessários para à avaliação do recurso.
§ 30 Provido o recurso, a comissão fixará prazo para o cumprimento cladecisão pelo setor, órgão ou entidade.

CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇOES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

Seção I
Da crassificação de Informações quanto ao Grau e prazos de sigilo

Arl' 22' são passíveis 
. 
de classificação as informações consideradasimprescindíveis à segurança da sociedade ou do grt"a", .r:a divulgação ou acesso irrestritopossam:

I - pôr ent risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
Ii - pôr em risco a segurança de instituições ou de autoridades nacionais ouestrangeiras; ou
III - comprometer atividades de inteligência, de investigação ou cle fiscalização

:lirl,tl?il,t|to' 
relacionadas com prevenção ou repre-ssão de infraçõ.rã. o.d.Á administrativa

At1' 23 ' A infonnação em poder dos setores, órgãos e entidades, observado oseu teor e em razão de sua imprescindibiliáade a ..gu.unfu da sãciedaa. ou áípstado, poderáser classificada no grau ultrassàcreto, secreto ou reservado.

Art.24. paru a crassificação da informação em grau de sig1o, deverá ser

:$:iJ:rXXJ..interesse 
público da inrormação e utilizado o critériJ menos ..Iútiro possível,

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e

seu termo tna]l 
- o prazo mríximo de classificaçaã em g; a" sigilo ou o .ãro que cleÍina

Art. 25. os prazos máximos de crassificação são os seguintes:
I - grau ultrassecreto: até vinte e cinco anos;
II - grau secreto: até quinze anos; e
III - grau reservado: ate cinco anos.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

ace*o"".",,u:ffÍto??.,H?;J:i';ffi:ffi fffi j11.fl",,lff.touTo"
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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

1.r1.26. As informações que puderenr comprovadamente colocar em risco a
segurança do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito poderão ser classificadas no grau reservado e
t-rcarão sob sigilo até o térrnino do mandato em exercício ou do último manclãto. em caso cle
reeleição.

ArÍ.27. A classificação de inÍbrmação é de competência:
I - no grau ultrassecreto, do Prefeito Municipal e o Vice-PreÍbito em exercício:
II - no gralr secl'eto e reservado, o Prefeito, o Vice-Prefeito em exercício e os

Secretários Municipais, os titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista.

§ ln E vedada a clelegação da competência de classificação das infbrmações.

Seção II
Dos Procedimentos para Classificação de Informação

Art. 28. Ao receber o pedido de informação, será realizada a classiflcação da
informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizadaem Termo de Classificação de
Informação - TCI, contendo o seguinte:

I - número ou código de classiÍicação de documento;
II - grau de sigilo;
III - categoria na qual se enquadra a informação;
IV - tipo de documento;
V - data da produção do documento;
VI - indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;
VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no ar1. 27;

VIil - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do

evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no aÍÍ.25;
IX - data da classificação; e
X - identificação da autoridade que classiÍicou a informação.

§ ln O TCI seguirá anexo à informação.
§ 2a As informações previstas no inciso VII do caput deverão ser mantidas no

rnesmo grau de sigilo que a informação classificada.

§ 3n A ratiticação da classificação de que trata o § 5o do ar1. 30 deverá ser

registrada mediante assinatura e carimbo da autoridade no TCI.

Al"t.29. Na hipótese de documento que conteúa inÍbnnações classiÍ-rcaclas em

diÍbrentes graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo rnais

elevado, Ílcando assegurado o acesso às parles não classificadas por meio de cerlidão. extrato

ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Ç
nr
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At1' 30. Fica instituída a Comissão de Avaliação de Informações - CAI. com asseguintes atribuições :

I - opinar sobre a informação produzicla para fins de classificação em qgalquer
grau de sigilo;

II - assessorar a autoridade classiÍicadora quanto à desclassificação.
reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;

III - propor o destino final das informações deiclaúificadas, indicando osdocumentos para guarda permanente, observado o dispostà na Lei no g.l5g, de g de janeiro de
I 991: e

IV - subsidiar a elaboração do rol de informações desclassificadas e documentos
classificados em cada grau de sigiro, a ser disponibilizado na Intemet.

Seção III
Da Desclassificação e Reavaliação da Informação ClassiÍicada em Grau de Sigilo

Aft' 31' A classificação das informações será reavaliada pela autoridadeclassificadora ou por autoridade hierarquicamente ,up..io., mediante provocação ou de ofício,para desclassificação ou redução do praio de sigilo.
ParágraÍb único' Para o cumprimento do disposto no caput, além do dispostono art. 25, deverá ser obseruado:
r - o prazo máximo de restrição de acesso à informação;
II - a permanência das razões da classificação;
III - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acessoin'estrito da informação; e

ArL 32' o pedido de desclassificação ou reavaliação da classificação poderá serapresentado ao SIC independentemente de existir previo pedido á. u."rro à informação.

Art' 33' Negado o pedido de..desclassificação ou de reavaliação, o requerentepoderá apresentar recurso ,o prurõ de dezdias, contado à ciência da negativa, nos tennos einstâncias previstas no art.2l.

Art' 34' A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo clesigilo de inÍbrmações classificadas deverá .on.tu. aár .ufu, dos processos, se houver. e clecampo apropriado no TCI.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

Seção IV
Disposições Gerais

Art' 35' As informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto serãodeÍlnitivamente preservadas, nos termos da L91 ú ã. r sq, de r99r, observados osprocedimentos de restrição de acesso enquanto vigohr\ p razo daclassificação.
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AÚ' 36' As infbmações classiÍicadas como documentos de guarcla penlanente
serão encatninhadas ao arquivo pemtanente , paraÍins de organização. preseríação e acesso.

Att' 37 ' As informações sobre condutas que impliquem violação clos clireitoshumanos praticada por agentes púrbiicos ou a mando cle autoriclades públicas não poclerão serobjeto de classiÍlcação em q,arquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado.

Art' 38' Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela.iudicial ou administrativa de áireitos fundamentais.
Parágrafo único. o requerente deverá apresentar razões que demonstrem aexistência de nexo entre as informaçõàs requeridas e o diieito que se pretende proteger.

Art' 39' o Pref'eito Municipal e os secretários adotarão as providênciasnecessárias pata que os servidores .oú.çu- as norrnas e obse.em as medidas eprocedimentos para disponibilização de. informaçõe, r.qr.riaus, bem como para segurança etratamento de informações pessoais ou crassificadas em qrutqr., grau de;;;il":

DA coMrssÃo DE ouo.,it?ã1'3,I'uo*oÇÕEs _ cAr

ArL 41' A comissão de Avaliação de Informações, instituída nos temos do art.30' será composta de 03 (três) servidores,.s.endo 01 (um) representante do jurídico, 0l (u,r) dosetor de finanças e mais 01 (urn) servidor efetivà, í.ráo como .r.n,ruir-suprentes seussr-rbstitutos legalmente indicados.

At't.42. compete à co,'rissão de Avaliação de Informações:
I - rever, de ofício ou mediant. p.ouo.áçáo, , .lu..ificação de informação nograu ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no maximÀ'a cada quatro anos;II - requisitar da autoridade que classificar informação em' qualquer grallesclarecimento ou conteúdo, parcial ou intàgral, da informação, quando as inftrr,açõesconstantes do TCI não forem suficientes paru arevisão da classiÍicação;
III - deliberar sobre recursos apresentados contra decisão proferida em i,stânciarecursal hierarquicamente superior, nos termos do ar1. 21.
Parágrafo único' A não deliberação sobre a revisão, de oficio ou medianteprovocação ' no prazo previsto no inciso I do caput implicará a desclassificação automática dasinÍtrnnações.

1.11"43' A comissão cle Avaliação de Informações reunir-se-á sernpre qreconvocada pelo Prefeito Municipal ou para avaliação de recurso impetrado por requerente.

Art' 44'. As deliberações da comissão de Avaliação de Informações serãcrtomadas por maioria simples dos votos.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br
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CAPÍTULO VII
DAS INF'ORMAÇÕES PESSOAIS

Aft' 45' As informações pessoais relativas à intimidade, vida privacla, lionra eimagem detidas pelos órgãos e entidades:
I - terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa aque se referirem, independentemente de ãlassificaçao de sigilo, pelo prarÀ rnáximo cle cer.nanos a contar dadatade sua produção; e
II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsãolegal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.
Parágrafo único' caso o titufar das informações pessoais esteja morto ouausente' os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge oll companheiro, aosdescendentes ou ascendentes, conforml o. airporto no parágrafo único do ar1. 20 da Leino 10.406, de 10 de janeiro de 2oo2,e na Lei no9.27gde r0 de maio de 1996.

At1'46' o tratamento,das..informações pessoais deve ser feito de Íbrmatransparente e com respeito à intimidade, vida p.ivaaa h;;u e imagem das pessoas, bem comoàs liberdades e garantias individuais.

Ar1' 47 ' o consentimento referido no inciso II do caput do art. 55 não seráexigido quando o acesso à infbrmação pessoal for necessário:
I - à prevenç{o e diagnóstico médico, quurao a pessoa estiver fisica oulegalmente incapaz, e para utilização eicrusivam.*. pá.uâtratamento medico;II - à realização de estaÍísÍicas. . p.rqri.us científicas de evidente interesse

i..|!|.||: 
ou geral, previstos em lei, vedada u id.rlifi;;;ãl'a, pessoa u qu. u inrbr,rução se

III _ ao cumprimento cle clecisão judicial;
IV _ à defesa de direitos humanos de terceiros; ouv - à proteção do interesse público g.rur . p..ponderante.

Atl' 48' A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o ar1. 55 nãopoderá ser invocada com o intuito de prejudicu. p.o.àr.o de apuração de i,.egularidacles.conduzido pelo Poder Público, em que o tituíar au, iíto,-ãioe, ro, parre ou interessado.

Ar1' 49' o pedido de acesso a. inÍbrmações pessoais observará os proceclir.nentosprevistos no capítulo IV e estará condicionado à compr*ót" da identidade do requerente.ParágraÍo único' o pedido de acessà u info,muções pessoais por terceirosdeverá ainda estar acompanhado cle:
I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do caput doaft. 55, por meio de procuração;
II - comprovação das hipóteses previstps ro art. 5g;
III - demonstração da necessidàdq.bLacesso à informação requerida para adefesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse priuri.o e geral preponderante.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br
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Art' 50' o acesso à infbrmação pessoal por terceiros será condicionaclo àassinatura de um tetmo de responsabilidade. qr. áirpo.írãb.. u Íinalidacle e a clestinação queflndamentaram slla autorizaçãà, sobre as obrigaçõ., à q,r.-* submeterá o reqllerente.
§ 1o A utilização de informação pessoal porterceiros vincula-se à finaliclacle e à

iff:',:::- 
que Íundamentaram a autoúzação do u...rã, vedada sua utirização cre maneira

§ 2a Aquele que obtiver acesso às inÍbrmações pessoais de terceiros serárespo,sabilizado por seu uso indevido, na forma da lei.

Art. 51. Aprica-se, no que couber, a Lei no 9.507, d,e r2de novemb ro d.e 1997,ern relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dadosde órgãos ou entidades govemamentais ou de cãrát.r píuri.o.

CAPÍTULO VIII
DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art'.52'-As. entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recllrsospúblicos pata rcalização de ações de interesse públi;; inclusive assistenciais, deverão darpublicidade às seguintes infbnnações:
I _ cópia do estatuto social atualjzado da entidade;
II - reração nominar atuarizadados dirigentes oa entidade; eIII - cópia integral dos convênios, cãntratos, termos de parcerias, acordos,ajr-rstes ou instrumentos congêneres realizados com o poJ;. Executivo Municipal, respectivosaditivos, e relatórios finais dã prestação de contas, ,a fo,ma da regislação apricável.

§ la As informações de que lrata o caput serão dir,,rgadas em sítio na Intemetda entidade privada e em quadro de avisos de ampro ácesso priblico em sua sede oLl na secle claPreÍ-eitura Municipal.

§ 2q A dir'ulgação em sítio na Intemet referida no §lapoderá ser dispensacla.por decisão do órgão ou entidade pública, . -.aiuri.';;;;.rru justificação da entidade. noscasos de entidades privadas sem fins lucrativos q,,. ,rá" oirp"nham de meios para realizá-la.
§ 3a As informações de que trata o .uprí deverão ser publicados a partir clacelebração do convênio, contrato, termo dà parceria, *oíJÀ, u:uste ou irri.,,rr.,.,to congênere.

Art' 53' os pedidos de infonnação reÍbrentes aos convênios. contmtos. termosde parcerias' acordos, ajusíes ou instrumentos congêneres previstos no afi. 52, cuja respostaseja de competência da PreÍ-eitura, deverão ... up..õntados il.;;;# u.rà", e enridadesresponsáveis pelo repasse de recursos.

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 3 87 - E-mail : gabinete@candidogodoi.rs. gov. br
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púrblico: 
Art' 54' constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidacle clo agenle

I - recusar-se a fotnecer informação requerida nos termos deste Decreto. retarclardeliberadamente o seu fornecimento ou fomecê-lá intencionalmente cle fbrma incorreta,incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desÍigurar, alterar oLrocultar' total ou parcialmente, infbrmação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acessoou sobre que teúa conhecimento em razão do exercício das atribuiiõ., aÉ .u.go, emprego olrfunção pública;
III - agir com dolo ou má-fe.na análise dos pedidos de acesso à informação;IV-- divulgar, petmitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido ainformação classificada.,, g.àu de sigilo ou u írro*uçàã p.rrout;
v - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou parafins de ocultação de ato ilegãl cometido por.io,, po. outr.n.';
vI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informaçãoclassificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; evII - destrLrir ou subtrair, por qualquer meio, docuúntos concementes apossíveis violações de direitos rrumanos por parte de agentes do Estado.

§ lo Atendido o princípio do contraditório, da ampla deÍ-esa e do devidoprocesso legal, as condutas desciitas ,o 
"uput 

r..ão considãradas como infiaçõesadministrativas, nos termos da Lei Municipal n; t.tio,tgs, infrações ua,oini.r.utivas, quedeverão ser apenadas, no míninto, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos nareferida norma legal.
§ 2o Pelas condutas descritas^no caput, poderá o agente público responder,também' por improbidade administrativa, conforme à airporto nas Leis no 1.079, de 10 de abrilde 1950, e no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art' 55' A pessoa natural ou entidade privada que detiver inÍbrmações ernvirlnde de vínculo de qualquer naÍurezacom o Poder publico e praticar conduta prevista no aft.54. estará sujeita às seguintês sanções:
I _ advertência;
II _ rnulta;
ill - rescisão do vínculo com o poder púrblico;
IV - suspensão temporária de parlicipar em licitação e impedirnento de contratarcorl a ad,inistração púbrica por prazo não superior a dois anos; ev - declaração de inidoneidadà pu.u licitar ou contratar com a adrrinistraçãopÚrblica, até que seia promovida a reabilitação perante a autoridad. qu. upri.o, a penalidade.

§ lu A sa,ção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sançõesprevistas nos incisos I, III e IV do caput.
§ 2o A multa prevista no inciso II 'do caput será aplicada ser1 pre.iuízo dareparação pelos danos e não poder.á ser:

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 3 87 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

"Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas"

)'!



.,4,.'.B=«su:
15

cÀNorrc GoDót

ESTADO DO RIO GFTANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Cândido Godói

Rua Liberato Salzano, 3 87 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

natural; ou
I - inferior a 50 unidade de ReÍêrência Municipal - uRM, no caso de pessoa

II - inÍbrior a 100 Unidade de Referência Municipal - URM, no caso de enticlade
privada.

§ 3n A reabilitação refbrida no inciso V do caput será autorizada sornente
quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade clos
prejuízos resultantes e depois de decor:rido o prazo da sanção aplicada com base no inciso lV
do caput.

§ 4' A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput é ile competência
exclusiva da autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.

§ 5n O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste aftigo e
de dez dias, contado da ciência do ato.

CAPÍTULO X
DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI

Seção I
Da Autoridade de Monitoramento

Art.56. O dirigente máximo de cada Secretaria, órgão ou entidade designará
autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições:

I - providenciar o atendimento dos pedidos de acesso encamiúados pelo SIC,
no que compete aos assuntos de sua Secretaria;

II - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à infom-ração, de

forma efrciente e adequada aos objetivos da Lei n. 12.527, de 201 1;

III - recomendal medidas para aperfeiçoar as norrnas e procedimentos
necessários à implementação deste Decreto;

IV - orientar os servidores e agentes púrblicos no que se refere ao cumprimento
deste Decreto; e

V - manifestar-se sobre recurso apresentado, observado o disposto no aft.21.

Seção II
Das Competências Relativas ao Monitoramento

Att.57. Compete à Secretaria de Administração, observadas as competências
dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto:

I - definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que

estará à disposição no sítio na Internet e no SIC, de acordo com o § 1o do art. 1 l;
II - promover campanha de abrangência municipal de fomento à cultura da

transparência na administração pública e conscientizaçáo sobre o direito fundamental de acesso

à informação: 1 \
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III - pronlover o treinamento dos agentes públicos e. no qlle couber. acapacitação das entidades privadas sem fins luc.atiros] nü,.";'.."r;. uo á.]r.nrolvimento depráticas relacionadas à transparência na administraçao p,iuri.u;
IV-monitorar a implementação daLái n. 12.s27, cle 2011. concentrando econsolidando a publicação de informações esiatísticas relacionadas no art. 45;v - avaliar e monitorar a aplicação deste óecreto, especialmente o cumprimentodos prazos e procedimentos; e
vI - estabelecer orientações normativas de caráter geral a Ílm de suprir er,,entuaislacunas na aplicação da Lei n. 12.527,de 2011.
vII - estabelecer procedimentos, regras e padrões de diwlgação de informaçôesao público, fixando prazo máximo para atualizaçãJ;. 

.--

IX - detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação cleinformações no âmbito do poder Executivo vruni.ipui- 
-" '

CAPÍTULO XI
DrsposrÇÕrs TRaNSTTORIAS E FrNArs

Art' 58' os setores, órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão dainformação' promovendo os uJu.i., ?..essários uo, p.á...sos de registro, processamento,trâmite e arquivamento de documentos e informações.

Art' 59' As autoridades indicadas no arÍ.26 deverão reavaliar as infbrmaçõesclassiÍicadas no gmu ultrassecreto e secreto no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado dotermo inicial de vigência da Lei n. 12.527, de 2011.
§ la A restrição de acesso.a informações, em razão dareavaliação previstano caput, deverá observar os prazos e condições previstos neste Decreto.
§ 2= Enquanto não transcorrido i pruro J.-..urutiução previsto no caput, será

il:::ti# 
classificação da informação, obse.rrã;r;;;.uro, . disposições da regisração

§ 3e As informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto nãoreavaliadas no prazo previsto no óaput serão consid..adar,?utomaticamente, descrassiÍicacras.

Art' 60' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito de cândido Godói, RS em 0g de jurho de 2014.
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