PREFEITURA

MUNICIPAL

DE CARUARU

LEI N° 5.282, DE 20 DE JUNHO DE 2013

Dispiie sobre procedimento para acesso as
informaciies no ambito municipal, conforme
Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de
2011, e dd outras providencias.

o PREFEITO

DO ~UNICipIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Fayo saber que a
Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° 0 acesso as informacoes no ambito do Poder Executivo do Municipio de Caruaru
fica regulado por esta Lei, observados os termos e condicoes estabelecidos na Lei Federal n°
12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 1° Todas as informacoes

de transparencia ativa serao disponibilizadas
atraves do
endereco eletronico www.caruaru.pe.gov.br,
no portal da Prefeitura da Cidade de Caruaru,
acessivel via internet ou atraves do Protocolo Geral, situado no Bloco "B" da Prefeitura
I Municipal de Caruaru, destinado a:
I - atender e orientar 0 publico quanto ao acesso as informacoes;
II - disponibilizar informacoes em conformidade com a Lei Federal n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, por meio eletronico;
III - informar sobre a tramitacao de documentos nas suas respectivas unidades;
IV - protocolar requerimentos, por meio fisico ou virtual, de acesso as informacoes,
§ 2° Para os fins desta Lei, entende-se por transparencia ativa as informacoes livremente
disponibilizadas a sociedade no portal da Prefeitura da Cidade de Caruaru, sem que haja a
necessidade de solicitacao de qualquer interessado.

§ 3° Subordinam-se as disposicoes desta Lei:
I - os orgaos publicos integrantes da administracao direta do Poder Executivo do
Municipio de Caruaru;
II - as autarquias, as fundacoes publicas, as empresas publicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio de Caruaru.
Art. 2° Aplicam-se as disposicoes desta Lei, no que couber, as entidades privadas sem
fins lucrativos que recebam, para realizacao de acoes de interesse publico, recursos publicos
diretamente do orcamento ou mediante subvencoes sociais, contrato de gestae, termo de
parceria, convenios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congeneres,
Paragrafo unico. A publicidade a que estao submetidas as entidades citadas no "caput"
refere-se a parcela dos recursos publicos recebidos e a sua destinacao, sem prejuizo das
prestacoes de contas a que estejam legalmente obrigadas.
Art. 3° Para cumprimento do disposto nesta Lei, os orgaos e entidades publicas
promoverao, em local de facil acesso, no ambito de suas competencias e independentemente de
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de inforrnacoes de interesse coletivo ou geral por eles produzidas

das informacoes

a que se refere

0

"caput", deverao constar, no

minimo:
I - registro das cornpetencias e estrutura organizacional, enderecos e telefones das
respectivas unidades e horarios de atendimento ao publico;
II - registros de quaisquer repasses ou transferencias de recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informacoes concernentes a procedimentos licitat6rios, inclusive os respectivos
editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para 0 acompanhamento de program as, acoes, projetos e obras de orgaos
e entidades, segundo a classificacao orcamentaria, e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
legitimos a disposicao dos
orgaos e entidades publicas, sendo obrigatoria a divulgacao em sitios oficiais da rede mundial
de computadores (internet).

§ 2° Deverao ser utilizados todos os meios e instrumentos

§ 3° As informacoes referidas no § 10, inciso I deste artigo, serao alimentadas no respectivo
sitio oficial do Poder Executivo Municipal', no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da
vigencia desta Lei.
§ 4° Cabera

a

Secretaria da Fazenda zelar pelo cumprimento
anterior, bem como acompanhar as atualizacoes posteriores.

do disposto no paragrafo

§ 5° Para cumprimento do disposto no § 4°, a alteracao de qualquer dado referido no § 1°,
inciso I, ambos deste artigo, devera ser comunicado a Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestae no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ap6s a respectiva alteracao.

§ 6° Nos casos em que a informacao estiver sob gestae centralizada,
acerca de sua disponibilizacao

a responsabilidade

sera do orgao central.

Art. 40 A Controladoria Geral do Municipio, em conjunto com os demais orgaos da
adrninistracao,
apresentarao
cronograma
de implementacao
de melhorias,
que devera
contemplar as seguintes acoes:
I - criacao de ferramenta de pesquisa de conteudo, que permita 0 acesso a informacao de
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de facil cornpreensao;
II - mecanismo que possibilite a gravacao de relat6rios em diversos formatos eletronicos,
inclusive abertos e nao proprietaries, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a analise
das informacoes;
III - mecanismo quepossibilite 0 acesso automatizado por sistemas extern os em formatos
abertos, estruturados e legiveis por maquina;
IV - divulgacao em detalhes dos formatos utilizados para estruturacao da informacao;
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v - mecanismo que garanta a autenticidade e a integridade das informacoes disponiveis
para acesso, e
VI - adocao de medidas necessarias para garantir a acessibilidade de conteudo para
pessoas com deficiencia.
Paragrafo unico. As acoes referidas neste artigo deverao ser implementadas no prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da entrada em vigor desta Lei.
Art. 5° Os orgaos e entidades sao os responsaveis pela atualizacao das informacoes de
interesse coletivo no ambito de suas administracoes, ressalvadas aquelas cuja centralidade esteja
sob a responsabilidade de outro orgao ou entidade.
Art. 6° Os sitios utilizados para prom over a divulgacao de informacoes deverao:
I - indicar local e instrucoes que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletronica
ou telefonica, com 0 orgao ou entidade detentora dos referidos sitios, e
II - conter banner indicativo acerca da Lei de Acesso a Informacoes,
Art. 7° Os services de inforrnacoes ao cidadao - SIC sera prestado pela Ouvidoria
Municipal, que devera:
I - atender e orientar 0 publico quanta ao acesso a inforrnacoes, encaminhando-o aos
setores responsaveis, quando for 0 caso;
II - protocolizar os requerimentos de aces so a inforrnacoes, formulados fisicamente,
encaminhando-os aos setores responsaveis;
III - informar sobre a tramitacao dos pedidos de acesso nas suas respectivas unidades;
IV - controlar os prazos de respostas dos pedidos de acesso, informando aos setores
responsaveis a proximidade do termino do prazo;
V - receber as informacoes prestadas pelos setores responsaveis, encaminhando-as aos
interessados, e
VI - manter hist6rico dos pedidos recebidos.
§ 1° Sera obrigat6ria a existencia de um SIC municipal referido no art. 7° desta Lei.

§ 2° Em cada orgao e entidade publica, bem como nas unidades descentralizadas, sera
afixado cartaz, em local com visibilidade privilegiada, com a indicacao do endereco do
respectivo SIC, alern do endereco eletronico onde podera ser feito pedido de informacoes,
Art. 8° Para fins de entrada e controle dos pedidos de acesso, poderao ser utilizados
fisico ou formulario disponibilizado na internet.
§ 1° 0 pedido formulado fisicamente
formulario especifico para esse fim.

§ 2° Em cad a formulario, s6 sera permitido

ou por meio da internet

0

sera preenchido

0

SIC

em

pedido de 01 (uma) inforrnacao.

Art. 9° Qualquer interessado podera apresentar
orgaos e entidades referidos no art. 1°, §3°, desta Lei.

pedido de acesso as inforrnacoes
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§ 1° 0 pedido deve conter:
a) 0 nome do requerente;
b) dados para contato, que podera ser e-mail.telefoneouenderec;o.afim
de que a
informacao solicitada seja encaminhada, caso nao seja possivel fornece-Ia imediatamente;
c) especificacao da informacao requerida;
d) 0 orgao ou entidade publica ao qual 0 pedido de informacoes devera ser dirigido.
§ 2° Nao serao aceitos pedidos genericos, cuja identificacao do suporte documental da
inforrnacao requerida fique inviabilizada, ou pedidos desarrazoados, que requeiram a producao
ou 0 processamento dos dados por parte do orgao ou entidade publica demandada.
§ 3° Sao vedadas quaisquer exigencias relativas aos motivos determinantes
de informacoes de interesse publico.

da solicitacao

Art. 10. 0 orgao ou entidade publica devera autorizar ou conceder 0 acesso imediato
informacao disponivel, observadas as restricoes referidas no art. 18 desta Lei.

a

§ 1° Nao sendo possivel conceder 0 acesso imediato, 0 orgao ou entidade que receber 0
pedido devera, em prazo nao superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reproducao ou
obter a certidao;
II - indicar as razoes de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso
pretendido; ou
I

III - comunicar que nao possui a inforrnacao, indicando, se for do seu conhecimento, 0
orgao ou a entidade que a detem, ou, ainda, remeter 0 requerimento a esse orgao ou entidade,
cientificando 0 interessado da remessa de seu pedido de inforrnacao.
§ 2° No caso de remessa a outro orgao ou entidade, reiniciar-se-a
dias referido no § 1° deste artigo.
§ 3° 0 prazo referido no § 1° deste artigo podera ser prorrogado
mediante justificativa expressa, da qual sera cientificado 0 requerente.

0

prazo de 20 (vinte)

por mais 10 (dez) dias,

§ 4° Sem prejuizo da seguranca e da protecao das informacoes e do cumprimento da
legislacao aplicavel, 0 orgao ou entidade podera oferecer meios para que 0 proprio requerente
possa pesquisar a inforrnacao de que necessitar.
§ 5° Quando nao for autorizado 0 acesso por se tratar de informacao total ou parcial mente
sigilosa, 0 requerente devera ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condicoes
para sua interposicao, devendo, ainda, ser-Ihe indicada a autoridade cornpetente para sua

apreciacao.

§ 6° A informacao armazenada em formato digital sera fomecida nesse formato, caso haja
anuencia do requerente.
/
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§ 7° Caso a inforrnacao solicitada esteja disponivel ao publico em formato impresso,
eletronico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serao inform ados ao requerente, por
escrito, 0 lugar e a forma pela qual se podera consultar, obter ou reproduzir a referida
informacao, procedimento esse que desonerara 0 orgao ou entidade publica da obrigacao de seu
fornecimento direto, salvo se 0 requerente declarar nao dispor de meios para realizar por si
mesmo tais procedimentos.
Art. 11. 0 service de busca e fornecimento da informacao e gratuito, salvo nas hip6teses
de reproducao ou impressao de documentos pelo orgao ou entidade publica consultada, situacao
em que sera cobrado 0 valor necessario ao ressarcimento do custo dos services e dos materiais
utilizados.

§ 1° Decreto Municipal estabelecera

0

valor referido no "caput", devendo ser atualizado

sempre que necessario.
§ 2° Estara isento de ressarcir os referidos custos to do aquele cuja situacao economica nao
Ihe permita faze-lo sem prejufzo do sustento pr6prio ou da familia, declarado nos termos da Lei
n" 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 12. Quando se tratar de acesso a inforrnacao contida em documento cuja
manipulacao possa prejudicar sua integridade, devera ser oferecida a consulta de c6pia, com
certificacao de que esta confere com 0 original.
Paragrafo unico. Na impossibilidade de obtencao de c6pias, 0 interessado 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 conservacao do documento original.

Art. 13.

E direito

do requerente obter

0

inteiro teor de decisao de negativa de acesso, por

certidao ou c6pia.

Art. 14. No caso de indeferimento de acesso as informacoes ou as razoes da negativa do
acesso, podera 0 interessado
contar da sua ciencia.

interpor recurso contra a decisao no prazo de 10 (dez) dias, a

Paragrafo unico. 0 recurso sera dirigido a autoridade hierarquicamente superior a que
exarou a decisao impugnada, que devera se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 15. Negado 0 acesso a inforrnacao, ap6s apreciado 0 recurso citado no art. 14 desta
Lei, 0 requerente pod era recorrer a Secretaria de Adrninistracao e Gestae de Pessoas que, ap6s
ouvir a Procuradoria Geral do Municipio em 5 (cinco) dias, deliberara em igual prazo se:
I -0 acesso a informacao nao classificada como sigilosa for negado;
II-a decisao de negativa de acesso a informacao total ou parcial mente c1assificada como
sigilosa nao indicar a autoridade c1assificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser
dirigido pedido de acesso ou desclassificacao;
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III - os procedimentos de classificacao de inforrnacao sigilosa estabelecidos nesta Lei nao
tiverem sido observados, e
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.
§ 10 Verificada a procedencia das razoes do recurso, a Secretaria de Administracao e
Gestae de Pessoas deterrninara ao orgao ou entidade que adote as providencias necessarias para
dar cumprimento ao disposto nesta Lei.
acesso a inforrnacao pela Secretaria de Administracao e Gestae de Pessoas,
podera ser interposto recurso, nos casos previstos nesta Lei, a Comissao de Reavaliacao de
Informacoes, a que se refere 0 art. 25.

§ 2° Negado

0

Art. 16. Nao podera ser negado acesso
administrativa de direitos fundamentais.

a

inforrnacao

necessaria

a

tutela judicial

ou
\

Paragrafo unico. As informacoes ou documentos que versem sobre condutas que
impliquem violacao dos direitos humanos praticada por agentes publicos ou a mando de
autoridades publicas nao poderao ser objeto de restricao de acesso.
Art. 17. Ficam ressalvadas as demais hip6teses legais de sigilo e de segredo de justica,
bem como as hip6teses de segredo industrial decorrentes da exploracao direta de atividade
economica pelo Municipio ou por pessoa fisica ou entidade privada que tenha qualquer vinculo
com 0 poder publico.
Art. 18. Sao consideradas imprescindiveis a seguranca da sociedade ou do Municipio
portanto, passiveis de classificacao, nos termos do art. 24 da Lei Federal n° 12.527, de 18
novembro de 2011, as informacoes cuja divulgacao ou acesso irrestrito possam:
I - par em risco a autonomia municipal;
II - prejudicar ou par em risco a conducao de negociacoes estrategicas para
municipalidade;
III - par em risco a vida, a seguranca ou a saude da populacao;
IV - oferecer elevado risco a estabilidade financeira, econornica ou monetaria
Municipio;

e,
de

a

do

V - prejudicar ou causar risco a pianos ou operacoes estrategicas da Guarda Municipal;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou
tecnol6gico, assim como a sistemas, bens, instalacoes ou areas de interesse estrategico
municipal;
VII - par em risco a seguranca de instituicoes ou de altas autoridades municipais e seus
familiares, ou autoridades nacionais e estrangeiras em transito no Municipio;
VIII - comprometer atividades de inteligencia, bem como de investigacao ou fiscalizacao
em andamento.
Art. 19. A informacao em poder dos orgaos e entidades publicas, observado 0 seu teor e
em razao de sua imprescindibilidade
a seguranca da sociedade ou do Municipio, podera ser
classificada nos termos do art. 24 da Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.
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§ 1° Os prazos maximos de restricao de acesso a informacao, con forme a classificaya~
prevista no "caput", comecam a contar a partir da data de sua producao e sao aqueles
estabelecidos

na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 2° As informacoes que puderem colocar em risco a seguranca do Prefeito, Vice-Prefeito,
respectivos conjuges e filhos(as) serao classificadas como reservadas e ficarao sob sigilo ate 0
termino do mandato em exercicio ou do ultimo mandato, em caso de reeleicao.
§ 3° Altemativamente,

aos prazos referidos no § 1° deste artigo, podera ser estabelecida
como termo final de restricao de aces so a ocorrencia de determinado evento, des de que este
ocorra antes do transcurso do prazo maximo de classificacao.

§ 4° Transcorrido 0 prazo de classificacao ou consumado 0 even to que defina
final, a informacao tornar-se-a, automaticamente, de acesso publico.

0

seu termo

§ 5° Para a classificacao da informacao em determinado grau de sigilo, devera ser
observado 0 interesse publico da inforrnacao e utilizado 0 criterio menos restritivo. possivel,
considerados:
I - a gravidade do risco ou dano seguranca da sociedade e do municipio, e
II - 0 prazo maximo de restricao de acesso ou 0 evento que defina seu termo final.

a

Art. 20. A decisao de classificacao do sigilo de informacoes no ambito do Poder
Executivo Municipal devera ser fundamentada e sera de competencia:
I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Prefeito, e
b) Vice-Prefeito.
II - no grau de secreto ou reservado, das autoridades referidas no inciso I deste artigo, bem
como:
a) Secretaries;
b) Controlador Geral;
c) Procurador Geral, e
d) dos titulares de autarquias, fundacoes ou empresas publicas e sociedades de economia
mista.

§ lOA autoridade ou outro agente publico que classificar informacao como ultrassecreta
devera encaminhar a decisao a Comissao de Reavaliacao
25 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias.

de Informacoes,

a que se refere

0

art.

Art. 21. A autoridade maxima de cada orgao ou entidade publicara, anualmente, em sitio
na internet e destinado a veiculacao de dados e informacoes administrativas:
1- rol das informacoes que tenham sido desclassificadas nos ultirnos 12 (doze) meses;
II - rol de documentos classificados em cad a grau de sigilo, com identificacao para
referencia futura, e

a disposicao
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III - relatorio estatistico contendo a quantidade de pedidos de informacao
atendidos e indeferidos, bem como informacoes genericas sobre os solicitantes.

recebidos,

§ 1° Os orgaos e entidades deverao manter exemplar da publicacao prevista no "caput"
para consulta publica em suas sedes.

§ 2° Os orgaos e entidades manterao extrato com a lista de inforrnacoes classificadas,
acompanhadas

da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificacao.

Art. 22. 0 tratamento das informacoes pessoais devera observar
Lei n" 12.527, de 18 de novembro de 2011.

0

di posto no art. 31 da

Paragrafo unico. Ato normativo da Secretaria Municipal de Adminisjrac;ao e Gestae de
Pessoas, a ser publicado no prazo de ate 120 (cento e vinte) dias, a contar da entrada em vigor
desta Lei, dispora sobre os procedimentos para tratamento de inforrnacao pessoal.
Art. 23. Sera responsabilizado 0 agente publico que incorra em conduta inadequada no
tratamento de inforrnacao sigilosa da qual decorra sua perda, alteracao indevida, acesso,
transmissao ou divulgacao nao autorizadas.
.
Art. 24. Os orgaos e entidades publicas respondem diretamente pelos danos causados em
decorrencia da divulgacao nao autorizada ou utilizacao indevida de inforrnacoes sigilosas ou
inforrnacoes pessoais, cabendo a apuracao de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou
culpa, assegurado 0 respectivo direito de regresso.
Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se a pessoa fisica ou entidade privada que,
em virtude de vinculo de qualquer natureza com orgaos ou entidades, tenha aces so a informacao
sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.
Art. 25. Fica criada a Comissao de Reavaliacao de Informacoes do Municipio de Caruaru,
composta:
I - pelo Prefeito do Municipio de Caruaru, que 0 presidira;
II - pelo Vice-Prefeito do Municipio de Caruaru;
III - pelo Procurador Geral do Municipio;
IV - pelo Secretario de Adrninistracao e Gestae de Pessoas, e
V - pelo Secretario de Planejamento e Gestae.
Art. 26. A Comissao decidira, no ambito da administracao publica municipal, sobre 0
tratamento e a classificacao de informacoes sigilosas e tera competencia para:
I - requisitar da autoridade que classificar informacao como ultrassecreta, secreta ou
reservada, esclarecimento ou conteudo, parcial ou integral da informacao;
II - rever a classificacao de inforrnacoes ultrassecretas, secretas ou reservadas, de oficio ou
mediante provocacao de pessoa interessada.
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Art. 27. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da entrada em vigor desta Lei, por meio 'de
Portaria, 0 Chefe do Poder Executivo designara servidor que Ihe seja diretamente subordinado
para, no ambito do respectivo orgao ou entidade. exercer as seguintes atribuicoes:
I - assegurar 0 cumprimento das normas relativas ao acesso a inforrnacao, de forma
eficiente e adequada aos objetivos desta Lei'
u - monitorar a implernentacao do dlSPO to nesta Lei e apresentar relat6rios peri6dicos
sobre 0 seu cumprimento;
III - recomendar as .medidas indispensaveis a implernentacao e ao aperfeicoarnento das
normas e procedimentos necessaries ao correto cumprimento do disposto nesta Lei, e
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta
..•
Lei.
Art. 28. Aplicam-se a municipalidade as normas gerais da Lei Federal n? 12.527, de 18 de
novembro de 2011, que nao tenham sido expressamente citadas neste ato normativo prirnario.
Art. 29. Fica 0 Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir normas complementares
atraves de Decreto, para a execucao desta Lei.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias ap6s a data de sua publicacao.
Palacio Jaime Nejaim, 20 de junho de 2013; 1920 da Independencia;
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