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Camara Municipal de Urandf
Estado da Bahia

Rua Sebastitio Alves Santana, 57 10 andar.
Centro Administrativo

DECRETO Nit. 008/2017
DE 04 DE MAIO DE 2017

"Dispoe sobre 0 acesso a informa~oes, previsto na

Lei 12.527 de, 18 de Novembro de 2011 e na

Constitui~io da Republica, e estabelece outras

provldencias" .

o PRESIDENTE DA cAMARA ·MUNICIPAL DE URANDI, ESTADO DA

BAHIA, Aureo Pereira Rodrigues Filho, no uso de suas Atribuicoes Legais, nos Termos do

Regimento Interne e nas demais dlsposicoes legais aplicados a especie,

DECRETA:

Art. lSI. 0 acesso a informacao publica garantido no inciso XXXIIIdo art. SQe no inciso II

do § 3Q do art. 37 e § 2Qdo art. 216 da Constituicao da Republica se dara, no ambito do

Poder Legislativo Municipal, segundo 0 disposto neste Decreto e em consonancia com. a

Lei nQ12.527/2011, que dispoe sobre 0 acesso as informacoes perante 0 Poder Publico

Municipal.

Art. 251. Fica criado 0 Servi~o de Jnformacoes ao Cidadao - SIC, na esfera do Poder

Legislativo Municipal garantindo 0 direito de acesso a Inforrnacao, que sera

proporcionado mediante procedimentos objetivos e ageis, de forma transparente, clara, e

em Iinguagem de facil cornpreensao.

§ 29. A Controladoria Interna da. Casa Legislativa compete orientar e fiscalizar a

prestacao do SIC, bern como, divulgar ao cidadao os procedimentos para acesso as

inforrnacoes
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Art, 32, Fica criada a Comissao de Avalia~ao de Informacoes - CAl, com objetivo de

esclarecer duvidas e qualificar inforrnacoes ou documentos como sigilosos tendo como

integrantes:

Presidente: Antonino Filho Dias Pereira

Membro: [anete Souza Carvalho

Membro: Creuzeli de Souza Baleeiro
J

Art, 42, 0 Service de Inforrnacoes ao Cidadao - SIC,ted. 0 objetivo de:

] - atender e orientar 0 publico quanto ao acesso a inforrnacao:

II - informar sobre a tramitacao de documentos nas unidades; e

III - receber e registrar pedidos de acesso a informacao.

Paragrafo unlco. Compete ao SIC:

I - 0 recebimento do pedido de acesso e, sempre que possivel, 0 fornecimento imediato

da informacao:

II - 0 registro do pedido de acesso em sistema eletronico especifica e a entrega do

numero do protocolo, que contera a data de apresentacao do pedido; e

III - 0 encaminhamento do pedido recebido a unidade responsavel pelo fornecimento da

informacao ao SIC, quando couber.

Art. 551, Qualquer pessoa, natural ou juridica, podera formular pedido de acesso a
inforrnacao.

§ 151. 0 pedido sera apresentado em formulario padrao, disponibilizado em meio

eletronico ou fisico, no sitio na Internet e no SIC.

§22.0 prazo de resposta sera contado a partir da data de apresentacao do pedido ao SIC.

§3!ol,E facultado ao SIC 0 recebimento de pedidos de acesso a informacao por qualquer

outro meio legitime, como correspondencia eletronlca ou flsica, desde que atendidos os

requisitos do art. 6Q•

§ 49, Na hip6tese do § 3Q, sera enviada ao requerente cornunicacao com 0 numero de

protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia 0 prazo

de res posta.
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Art. 69, 0 pedido de acesso a informacao devers canter:

I-nome do requerente;

II - numero de documento de identiflcacao valido:

III - especificacao, de forma clara e precisa, da informacao requerida; e

IV - endereco Fisico e eletr6nico do requerente, para recebimento de comunicacoes ou da

informacao requerida.

Art. 7g, Nao serao atendidos pedidos de acesso a inforrnacao:

I-genericos:

II- desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de analise, interpretacao ou consolidacao de dad os e

inforrnacoes, ou service de producao ou tratamento de dados que nao seja de

competencia do SIC.

Paragrafo tinfce. Na hipotese do inciso III do caput, 0 SIC devera, caso tenha

conhecimento, indicar 0 local onde se encontram as informacoes a partir das quais 0

requerente podera realizar a interpretacao, consolidacao ou tratamento de dad os.

Art. 8g, Sao vedadas exigencias relativas aos motivos do pedido de acesso a informacao.

Art. 99, Recebido 0 pedido e estando a informacao disponivel, 0 acesso sera imediato.

§ 1°, Caso nao seja possivel 0 acesso imediato, 0 SIC devera, no prazo de ate vinte dias:

I - enviar a inforrnacao ao endereco informado;

II - comunicar data, local e modo para realizar consultam a informacao, efetuar

reproducao ou obter certidao relativa a informacao:

III - comunicar que nao possui a inforrnacao ou que nao tern conhecimento de sua

existencia.

IV - indicar, caso tenha conhecimento, 0 responsavel pela informacao ou que a detenha;

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

§ 2°. Nas hip6teses em que 0 pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de

documentos, ou a movimentacao do documento puder comprometer sua regular

tramitacao, sera adotada a medida prevista no inciso II do §1°.
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§ 3°. Quando a rnanipulacao prejudicar a integridade da informacao ou do docurnento, 0

SIC devera indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar copia, com

certificacao de que confere com 0 original.

§ 4°. Na impossibilidade de obtencao de copia que trata 0 § 3°, 0 requerente podera

solicitar que, as suas expensas e sob supervisao de servidor publico, a reproducao seja

feita por outro meio que nao ponha em risco a integridade do documento original.

Art. 10. 0 prazo para resposta do pedido podera ser prorrogado por dez dias, mediante

justificativa encaminhada ao requerente antes do terrnino do prazo inicial de vinte dias.

Art. 11. Caso a informacao .esteja disponivel ao publico em Formato impresso, eletronico

ou em outro meio de acesso universal, 0 SICdevera orientar 0 requerente quanta ao local

e modo para consultar, obter ou reproduzir a informacao,

Art. 12. A busca e 0 fornecimento da inforrnacao sao gratuitos, ressalvada a cobranca do

valor referente ao custo dos services e dos materiais utilizados, tais como reproducao de

documentos, midias digitais e postagem.

§ .1°. A reproducao de documentos ocorrera no prazo de dez dias, contado da

cornprovacao do pagamento pelo requerente.

§2°. Esta isento de ressarcir os custos dos services e dos materiais utilizados aquele cuja

situacao economics nao Ihe permita faze-to sem prejuizo do sustento proprio ou da

familia, declarada nos term os da Lei n° 7.115/1983.

Art. 13. Negado 0 pedido de acesso a informacao, sera enviada ao requerente, no prazo

de resposta, cornunicacao com:

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

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicacao da autoridade hierarquicamente

superior ao SIC que apreciara: e

Paragrafo unlce, 0 SICdisponihilizara formulario padrao para apresentacao de recurso.

Art. 14. No caso de negativa de acesso a inforrnacao ou de nao fornecimento das razces

da negativa do acesso, podera 0 requerente apresentar recurso no prazo de dez dias,

contado da ciencia da decisao, a autoridade hierarquicamente superior ao SIC, que

devera aprecia-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentacao,
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§ 1° Verificada a procedencia das razoes do recurso, a autoridade hierarquicamente

superior ao SIC, deterrninara ao mesmo que adote as providencias necessarias para dar

cumprimento ao disposto neste Decreto.

§ 2°, Negado 0 acesso a informacao pela autoridade hierarquicamente superior ao SIC,

podera 0 requerente interpor recurso no prazo de dez dias, contado da ciencia da

decisao, a autoridade maxima do municipio, que devera aprecia-lo no prazo de cinco

dias, contado da sua apresentacao,

Art. 1S. A autoridade maxima da Casa Legislativa sera. representada pelo Presidente da
Camara municipal.
Art. 16. Constituem condutas ilicitas que ensejam responsabilidade do agente publico:

I - recusar-se a fornecer inforrnacao requerida nos term os deste Decreto, retardar

deliberadamente 0 seu fornecimento au fornece-la intencionalmente de forma incorreta,

incornpleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar,

total ou parcialmente, inforrnacao que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou

sobre que tenha conhecimento em razao do exercicio das atribuicoes de cargo, emprego

ou funcao publica;

III - agir com dolo ou rna-fe na analise dos pedidos de acesso a informacao:

IV - divulgar, permitir a divulgacao, acessar ou permitir acesso indevido a inforrnacao

classificada em grau de sigilo ou a informacao pessoal;

V - impor sigilo a inforrnacao para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de

ocultacao de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisao de autoridade superior competente inforrnacao classificada em

grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prej ufzo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por quaisquer rneio, documentos concernentes a possiveis

violacoes de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1°. Atendido 0 principle do contradttorio, da ampla defesa e do devido processo legal,

as condutas descritas no caput serao consideradas, para fins do disposto no Estatuto dos

Servidores Publicos Municipais, infracoes administrativas.

§ 2°, Pelas condutas descritas no caput, podera 0 agente publico responder, tambern, par

improbidade administrativa.
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Art. 17. A pessoa fisica ou entidade privada que detiver informacoes em virtude de

vinculo de qualquer natureza com 0 Poder Publico e deixar de observar 0 disposto neste

Decreto, estara sujeitos as seguintes sancoes:

1- advertencia:

II- multa;

III - rescisao do VInculo com 0 Poder Publico;

IV - suspensao temporaria de particular em licitacao e impedimentos de contratar com a

administracao publica por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

V - declaracao de idoneidade para licitar ou contratar com a administracao publica, ate

que seja promovida a reabilitacao perante a prcpriaautoridade que aplicou a penalidade.

§ 1°, As sancfies previstas nos incisos I, III e IV poderao ser aplicadas juntamente com a

do inciso II, assegurando 0 direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no

prazo de 10 (dez) dias,

§ 2°, A reabilitacao referida no inciso V sera autorizada so mente quando 0 interessado

efetivar 0 ressarcimento dos prejufzos resultantes e apos decorrido 0 prazo da sancao

aplicada com base no inciso IV.

§ 3°. A aplicacao da sancao prevista no inciso V e de cornpetencia exclusiva da autoridade

maxima do municfpio, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 18. as anexos I, II e· III, fazem parte integrante deste Decreto.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. revogando-se as

disposicoes em contrario,

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE URANDI, em 04 de MAIO de

2017

AUREO PEREIRA RODRIGUES FILHO

PRESIDENTE DA cAMARA MUNICIPAL DE URANDI.
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ANEXO I DO DECRETO N° 08 DE 04 DE MAIO DE 2017

Formulario de Solicita~ao de lnforrnacao
Pessoa jurfdica

Acesso a
Informac;ao

Razao Social:CNPJ: -------------------------------------------------

Nome do representante: _
Cargo do representante: --=-::--:----:-- _

Endereeo fisico: Rua: Cidade
--------- --------------------------~

Estado: CEP: -------------
Endereeo eletrfmlco (e-mail): _

Dados do requerente- nio obrigat6rios

ATENf,;AO: Os dados niio obrigatorios seriio utilizados apenas deforma agregada e para fins estatistlcos,

Telefone (DDD + numerojx ) __

( )--------------
Endereeo eletrfmieo (e-mail):

-------------------------------------------

Tipo de Instituieau
o Empresa - PME
o Empresa =grande porte

o Orgao publico federal
o Orgao publico
estaduallDF
o Orgao publico municipalo Empresa publica/estatal

o Escritorio de advocacia 0 Org. Nao Governamental
o Instituicao de ensino e/ou pesquisa

Area de atuaeao
o Comercio e services
o Industria
o Extrativismo

o Governo
o JurfdicaiPolftica
o Representacao de
terceiros
o Represent. sociedade
civil

o Agroneg6cios

o Partido politico
o Veiculo de cornunicacao

o Sindicato I Conselho
profis.
o Outros

o lmprensa
o Pesquisa academica
o Terceiro Setor

o Outros

Especificaeao do pedido de acesso a informaeao
OrgiolEntidade Destinatario (a) do Pedido: ~ _

Forma preferencial de recebimento da res posta:
o Correspondencia eletronica 0 Correspondencia fisica com

custo
o Buscar/Consultar
pessoalmente
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Descrieao do pedido:

Guanambi, de de _

ASSlNATURA
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ANEXO II DO DEGRETO N° 08 DE 04 DE MAIO DE 2017

Formulario para pedido de acesso a informacao
Pessoa natural

Acessoa
Informa~ao

Dados do requerente - obrigatorios
Nome:
CPF: --------------------------------------~------------~
Endereco fisico: Rua: Cidade: __
Estado: CEP:-------- ---------
Endereco eletronico (e-mail): ..,-- _

Dados do requerente - nio obrigatorlos

ATEN(:A 0: Os dados nlio ob,.igattJ,.;osserlio utilizados apenas de forma agregada e para fins estatisticos.

Telefone (DDD + nurnero): ( ) __

( )--------------Endereeo eletrfmico (e-mail): _
Sexo: Masculino 0 Feminino 0
Data de nascimento: / J

-- __ ----------
Escolaridade (completa)
o Sem instrucao formal
o Ensino superior

Ocupa~io principal
o Empregado - setor
privado
o Jornalista
o Estudante
o Membro de partido
politico
o Representante de
sindicato
o Outras

o Ensino fundamental
o Pos-graduacao

o Ensino Medic
o Mestrado/Doutorado

o Profis. Liberal/autonomo 0
Empresario/empreendedor

o Pesquisador 0 Servidor publico federal
o Professor 0 Servidor publico estadual
o Membro de ONG 0 Servidor publico
nacional municipal
o Membro de ONG internacional

o Nenhuma

Especifica~io do pedido de acesso a informaeao
6rgao/Entidade Destlnatartota) do Pedido: __

Forma preferencial de recebimento da resposta:
o Correspondencia eletr6nica 0 Correspondencia fisica (com

custo)
DBuscar/Consultar
pessoalmente
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Especifica~iodo pedido:

Guanambi, de de _

ASSINATURA
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ANEXO III DO DECRETO N° 08 DE 04 DE MAIO DE 2017

Acessoa
Informar;ao

ExcELENTiSSIMO
GUANAMBI.

RECURSO
SENHOR PREFEITO DO MUNIciPIO DE

Dados do recorrente
Nome:

---------------------------------------------------------CPF/CNPJ: _
Nome do representante*: _
Cargo do representante*: __
Endereeo fisico: Rua* : Cidade*: _
Estado*: CEP*: ---------
Telefone (DDD + mimero)*:( ) __

( )--------
Endereeo eletrdnlco (e-mail)*: _
* Inforrnar apenas em caso de rnudanca ou imprecisao dos dados cadastrais informados no
pedido de aces so a informacao original

Dados do pedido de acesso it informacao original
Protocolo *: ---------------------
Data do pedido:
Data da resposta: __ ---,- _
* inforrnacao e obrigatoria
RAZOES DE RECURSO:

Guanambi, de de------- -------------- ---------

ASSINATURA
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COMISSAO ESPECIAL

Por forca do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Secao V que trata da

Constituicao Comissao Especial em seu arts. 51 aos 52, 193 e seguintes, os

respectivos Lideres escolheram os membros da Comissao Especial, para

discutir 0 Projeto de Codificacao de n° 0074/2017 de autoria do Poder

Executivo, que segue abaixo a sua composicao:

Comissao Especial:

PRESIDENTE: EDNA GONf;ALVES FREITAS

RELATOR: ANTONINO DAVID NETO

SECRETARlO: ADRIANO PEREIRA RODRIGUES

PEREIRA RODRIGUES FILHO

PRES.DENTE i:


