ヾ主題ク
ESTADO DO MARANHÅo
PREFE量TURA MUNICIPAL DE PEDRERAS

CNPJ; 06.184.253/000l̲49
Site: https:〃wvⅣ.pedreiras.ma.gov.br/

DECRETO NO O27 DE 19 DE NOVEMBRO DE 202l

̀̀REGULAMENTA A LEI NO 12.527, DE r8 DE

NOVEMBRO DE 2011, QUE DISPOE SOBRE O
ACESSO A

珊ORMACOES PREVISTO NO

INCISO XXXⅢ

DOCAPUTDO ART. 5O, NO

ENCISO H DO § 3O DO ART. 37 E NO § 2O DO ART.

216 DA CONSTFTUICÅo.,,

A Prefeita Municipal de Pedreiras, Estado do Mara血肴o, VANESSA DOS PRAZERES

SANTOS, nO uSO de suas atribuic6es legais, e

CONSIDERANDO a supremacia do interesse p的lico e o dever de zelar pela probidade
e na transparencia da administra9奮O P的lica;

CONSIDERANDO o que disp6e a Lei nO. 12.527, de 18 de novembro de 2011 que
regula o acesso a infoma96es previsto no inciso XXXIⅡ do art. 5O, nO inciso II do § 3O do art.

37 e no § 2O do art. 214da Constitui9訊o Federal;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nO. 7.724, de 16 de maio de 2012,
que regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 201 1;
二〇〇‑.

CONSⅡ)ERANDO que o acesso as infomap6es p血blicas 6 fundamental para que
O COntrOle social s匂a exercido com eficfroia, fortalecendo a cidadania; e

CONSIDERANDO ainda que o acesso as infomap5es p心blicas 6 fundamental para
COnSOl王dapao das democracias, POIS POSSibilita aos cidadaos participarem efetivaneute das

decis6es que os afetam.
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DE CRETA :

CAPiTULO I

DISPOSICOES GERAIS

Art. 1O ‑ Este Decreto disp6e sobre os procedimentos a serem observados no ambito do

Municipio de Pedreiras, COm O fim de garantir o acesso a infomap6es previsto na Lei Federal
nO 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Paragrafo心nico ‑ Sul)Ordinam‑Se aO regime deste Decreto:

I ‑ OS 6rgfbs p同licos integrantes da admihistrap気o direta dos Poderes Executivo e

Legislativo, incluindo os Conselhos de Direito e de Acompanhamento e Controle Social;
II ‑ aS autarquias, aS fundap6es p同licas, aS emPreSaS P的licas, aS SOCiedades de

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente no ambito do Municipio
de Pedreiras.

Art. 2O ‑ Aplicam‑Se aS disposic6es deste Decreto, nO que COuber, aS entidades privadas
Sem fins lucrativos que recebam, Para realizap肴o de ap6es de interesse p同lic9, reCurSOS

P同licos diretamente do or9amentO Ou mediante sut)Ven96es sociais, COntratO de gestao, temO
de parceria, COnVenios, aCOrdo,句ustes ou outros instrunentos cong台neres.

Par grafo血1ico ‑ A p心blicidade a que estao submetidas as entidades citadasmo cc甲ut
refere‑Se a ParCela dos recursos ptolicos recebidos e a s脚destinap釦o, Sem Pr匂uizo das
PreStap6es de contas a que est匂am legalmente obrigadas.

A巾. 3O ‑ Os procedimentos previstos neste Decreto destinam‑Se a aSSegurar O direito

fundamental de acesso a infomap為o e devem ser executados em confom正dede com os
Principios b各sicos da administra確O P請班ca e com as seguintes diretrizes:

I ‑ Observ含ncia da publicidade como preceito geral e do sigilo como exce辞O;

II ‑ divulgapao de infoma96es de interesse p同lico, independentemente de solicitap6es;
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IⅡ ‑ utiliza確O de meios de comunica9肴O Viわilizados pela tecnoIogia da infomac執o;

IV ‑ fomento ao desenvoIvimento da cultura de transparencia na adminis億apao p的lica;

V ‑ desenvoIvimento do controle social da administra9aO P的lica.

Art. 4O ‑ Para os efeitos deste Decreto, COnSidera‑Se:
I ‑ infoma9aO‥ dados

PrOCeSSados ou nao, que POdem ser utilizados para produ9肴O e

transmiss肴o de conhecimento, COntidos em qualquer meio, SuPOrte Ou fomato;

II ‑ docunento‥ unidade de regis億O de infoma96es, q脚lquer que s♀Ia O SuPOrte Ou

めm加0;
IⅡ ‑ infoma9訊o pessoal: aquela relacionada a pessoa natural iden舶cada ou

i dend丘c各vel ;

IV一億atamento da infomap各o‥ COnjunto de ap6es referentes a produ9訊o, reCeP確O,
Classi鰯ca9aO, utiliza9訊o, aCeSSO, rePrOdu9訊o, tranSPOrte, tranSmiss各o, distribui辞O,

arqulVamentO, amaZenanentO, elimina辞O, avalia確O, destina辞O Ou COntrOle da infoma9aO;

V ‑ disponibilidade: qualidade da infomap各o que pode ser conhecida e utilizada por

individuos, equrPamenfos ou sistemas autorizados;
VI ‑ autenticidade: qualidade da infoma9aO que tenha sido prod雌ida, expedida,
recebida ou mod脆cada por detemrinado individuo, equlPamentO Ou Sistema;

ⅥI ‑ integridade: qualidade da infoma9叙o nfro modi丘cada, inclusive quaut品origem,

transito e destino;
ViII ‑ Primariedade: q脚lidade da infoma確O COletada na fonte, COm O maXimo de

detalhamento possivel, Sem mOdifica95es.
Art. 5O ‑ E dever do Municipio gara血o direito de acesso a infomap奮o, que Ser各

宜anqueada, mediante procedimentos objetivos e ageis, de foma transparente, Clara e em

linguagem de facil compreens訊o.
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CAPfTULO II
DO ACESSO A IIⅧORMACOES E DA SUA DrVULGACÅo

Art. 6O ‑ O acesso a infoma辞O de que trata este Decreto compreende, entre O血OS, OS

direitos de obter:
I ‑ Orienta9喬O SObre os procedimentos para a consecu9あde acesso, bem como sobre o

Iocal onde pode血ser encontrada ou obtida a infoma9肴O alm匂ada;

II ‑ infoma辞O COntida em registros ou docunentos, PrOduzidos ou acum山ados por seus
drg各os ou entidades, reCOlhidos ou n着o a arqulVOS P請licos;

IエI ‑ infoma辞O PrOd雌ida ou custodiada por pessoa fisica ou entidade privada
decorrente de qualquer vinculo com seus 6rgfbs ou eritidades, meSmO que eSSe Vinc血o j鉦enha

CeSSado;
IV ‑ infoma9訊o primaria, integra, au絵ntica e atualizada;

V ‑ infoma9aO SObre atividades exercidas pelos 6rg肴os e entidades, inclusive as
relativas a sua politica,、Organiza fめe serv19OS;

Vi ‑ infomapao pertiflente a adrninis億ap奮o do patrim6nio p冊lico, utilizap肴o de
recursos p心blicos, licitapao, COntratOS administrativos; e

ⅥI ‑ informa碕O relativa:

̀

a) almplementap為o, acOmPanhamento e resultados dos programas, prqietos e ap6es dos
6rg着os e entidades p心blicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspe96es, auditorias, PareCereS PreVios, aC6rdaos e tomadas de contas
realizadas pelos 6rg各os de controle intemo e extemo, incluindo prestap6es de contas relativas

a exercicios anteriores.

§ 1O Q脚ndo nao for autorizado acesso integral a infomapao por ser ela parcialmente

Sigilosa, 6 assegurado o acesso a parte nao sigilosa por meio de ce正砥o, eXtratO Ou C6pia com
OCultap都o da parte sob sigilo.
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§ 2O A negativa de acesso as infomap6es o勘eto de pedido fomulado aos drgfos e
entidades referidas no at lO, quando n為o fundamentada, Sujeitar各o respons各vel a medidas

disciplinares, nOS temOS do art. 28 deste Decreto.
§ 3O Infomado do extravio da infomapao solicitada, POde重んo血eressado requerer a
autoridade competente a imediataわertura de sindic含ncia para apurar o desaparecimento da
respectiva docunenta辞O.

§ 4O Ven脆cada a hip6tese prevista no § 3O deste a血go, O reSPOnS各Vel pela guarda da
infoma95o extraviada devefa, nO PraZO de l O (dez) dias, justificar o fato e indicar testemu血as

que comprovem sua alegap肴o.

Art. 7O ‑ E dever dos 6rg肴os e entidades p軸olicas promover, independentemente de

requerimentos, a divulga9aO em local de facil acesso, nO ambito de suas competencias, de

infoma96es de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1 O Na divulgap肴o das infoma96es a que se refere o c《pZ/t, dever訊o constar, nO minimo:

I輸Registro das competencias e estrutura orga血zacional, endere90S e telefones das
respectivas unidades e hor紅ios de atendimento ao p心blico;

II ‑ Regis億OS de qualSquer rePaSSeS Ou tranSfer台ncias de recursos financeiroS;

IⅡ ‑ Registros das receitas e despesas;

IV ‑ Infoma96es concementes a procedimentos licitat6rios, inelusive os屯?PeCtivos

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V ‑ Dados gerais para o acompanhamento de programas, ap6es, prqietos e obras de
6rg各os e entidades;

VI ‑ Rela9肴O nOminal dos conselheiros de acompanhamento e controle social das
POliticas p冊licas;

ViI ‑ Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
ⅥII ‑ Registros dos valores das rendncias de receita fiscal por empresa e por periodo.

V
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IX ‑ Lista anunl de contratados pelo Municipio, COntendo, nO m血mo, n血nero de
COntratOS, mOntante geral cor虹ratado e modalidade de licitap為o, digitalizada e disponive量na

htemet;

X ‑ Banco de dados com todas as propostas entregues em licita96es do Municipio,
digitalizada e disponivel na intemet;
XI ‑ Banco de dados de toda docunentapao, Classificada como ostensiva, re如iva. aos
PrOCeSSOS de dispensa e inexigibilidade de licita9訊o, digitalizada e disponivel na h2temet;

XII ‑ Banco de dados com os valores de remunera9訊o total, bruta e liquida, auXilios e

OutrOS Valores recebidos a qualquer titulo:

a) pela Prefeita, Vice‑Prefeito e Secretarios;

b) por todos os vereadores, aSSeSSOreS e demais servidores da Camara Municipal de
Pedreiras; e
C) pelos ocupantes de cargos, emPregOS e fun96es p心blicas da Adm血strap肴o Direta ou

Indireta.
XIⅡ ‑ Banco de dados que contenha, POr Servidor, aS despesas com passagens aereas,
locomo辞O, di各rias, Periodo correspondente as viagens realizadas, referente aos servidores

P心blicos e cargos comissionados, incluindo Prefeita, Vice‑Prefeito, Secre偽rios Municipais,
digita看izada e disponivel na h2temet;

XIV ‑ Relatdrio circunstanciado sobre o resultado das viagens realizadas pe患prefeita,

encaminhando a Camara Municipal, digitalizado e disponivel na htemet.
§ 2O ‑ Fica proibida a classificapao dos dados elencados neste artigo como infomap6es

pessoais.
§ 3O ‑ A infoma9aO SObre a remunera9肴O tOtal de qualquer servidor ou ocupante de

CargO em COmiss獄o da Prefe血ra de Pedreiras se dar各mediante consulta, n5o podendo constar

desse servidor o CPF, O endere9O reSidencial e o telefone.
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§ 4O Para cunprimento do disposto no c̀準mt, OS 6rgaos e e血dades p同licas dever釦o

utilizar todos os meios e instrunentos legitimos de que dispuserem, Sendo obrigatdria a

divulgapao em sitios oficiais da rede mundial de computadores (intemet).

§ 5O Os sitios eletr餌cos de que trata o § 2O deverao料ender, entre OutrOS, aOS Seguintes

requisitos:
I ‑ COnter ferramenta de pesquisa de conte蘭o que pemita o acesso a infoma9奮O de

foma ot)jetiva, tranSParente, Clara e em linguagem de facil compreensfb;
II ‑ POSSibi批ar a gravapfb de relat6rios em diversos fomatos eletr6nicos, inclusive

わertos e n奮o proprietdrios, tais como plahilhas e texto, de modo a facilitar a an餌se das

infoma95es ;
IⅡ ‑ POSSibi宣itar o acesso automatizado por sistemas extemos em fomatos abertos,

estruturados e legiveis por重車quina;

IV ‑ div山gar em detalhes os fomatos utilizados para estruturapao da infoma確O;

V ‑ garantir a aute調icidade e a integridade das infoma96es disponiveis para acesso;

VI ‑ manter at脚lizadas as infoma95es disponiveis para acesso;

VⅡ ‑ indicar local e irlstrng6es que pemitam ao interessado comunicar‑Se, POr Via

eletrchca ou telefonica, COm O drg肴o ou entidade detentora do sitio; e

ⅥII ‑ adotar as medidas necess証as para garantir a acessibilidade de co璽ndo para

PeSSOaS COm deficiencia.
A巾. 80 ‑ O acesso alnfoma9釦o p廿blica se重各assegurado media血e:

I ‑ Atendimento a distancia por meio:
a) dos sitios eletr6!1icos dos 6rg肴os govemamentais e demais entidades referidas nos

a正gos lO e 20;

b) do Portal de l Transpar台ncia do Municipio de Pedreiras, a Ser Criado e implementado

Para eSte devido fim.
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II ‑ atendimento presencial, POr meio do Sistema de Acesso a Infoma辞O (SIC) ao
Cidadao

instalado no predio da Prefeitura, em hor鉦o de expediente, de segunda a sexta‑feira,

O qual se localiza重各na recep9訊o do predio.

CAP王TULO HI

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO Å INEORMACÅ0

Se確O I

Do Pedido de Acesso

Art. 9o ‑ Q脚lquer interessado poder各apresentar pedido de acesso a infoma95es aos
6rg奮os e entidades referidos no art. 1O deste Decreto, POr q脚lquer meio legitimo, devendo o

Pedido conter o nome do requerente, n心mero de docunento de identifica9肴O V餌do,

especificapao da infomapao requerida e endereeo fisico ou eletr6nico do requerente, Para
recebimento de comunicap6es ou da infoma辞O requerida.

§ 1O Para o aceS§o a infoma96es de血eresse p冊lico, a iden舶capao do reqperente n叡)
POde conter exigencias que invial)ilizem a solicita9訊o.

§ 20 Os 6rgaos e entidades do poder pf血lico devem viabilizar altemativa de

encami血amento de pedidos de acesso por meio de seus sitios oficials na intemet.三

§ 3O S努o vedadas quaisquer exigencias relativas aos motivos deteminantes da

SOlicitap肴o de infoma95es de interesse pdblico.

Art. 10 ‑ O 6rg肴o ou entidade p此)1ica dever各autorizar ou coneeder o acesso imediato a

infoma9為O disponivel ,

§ 1O N奮o sendo possivel conceder o acesso imediato, na foma disposta no c雌,#t, O

6rg奮o ou e血dade que lreCeber o pedido dever各, em PraZO naO quPerior a 20 (vinte) dias:

圃

ESTADO DO RARANHÅo

PREFEITURA M[UNICIPAL DE PEDRERAS
CNPJ: 06. 184.253/0001‑4少
Site: https:〃www.pedreiras.ma.gov.br/

I ‑ COmunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efet脚r a rePrOdu9肴O Ou
Obter a certid蚤o;

II ‑ indicar as raz6es de fato ou de direito da recusa, tOtal ou parcial, do:料esso

Pretendido; Ou
IⅡ ‑ COmunicar que n着o possui a infomap為o, indicar, Se for do seu conhecimento, O
6rg肴o ou a enddade que a detem, Ou, ainda, remeter O requerimento a esse 6rg都o ou entidade,

Cientificando o interessado da remessa de seu pedido de infomapao.
§ 2O O requerente poder各, a qualquer tempo, tomar CO血ecimento sobre a tramitap奮o de

Seu Pedido no 6rgao ou entidade responsivel pela infoma9aO requerida;
§ 3O O prazo referido no § 1O poder各ser prorrogado por mais lO (dez) dias, mediante
justificativa expressa, da q脚l ser各cientificado o requerente.

§ 4O Sem prQjuizo da seguranea e da prote9aO das infomap6es e do crmprimento da
legisla9肴O aPlicivel, O 6rg訊o ou entidade pode重各oferecer meios para que o prdprio requerente

POSSa PeSq田Sar a infomap訊o de que necessitar.

§ 5O Quando呼o for autorizado o acesso por se tratar de infoma9aO tOtal ou
ParCialmente sigilosa, O requerente deve重各ser infomado sobre a possibilidade de recurso,
PraZOS e COndi96es para sua interposi9訊o, devendo, ainda, Ser‑1he indicada a autoridade

COmPetente Para Sua apreCiapao.

§ 6O A infoma9肴O amaZenada em fomato digital ser各fomecida nesse fomato, CaSO

haj a anuencia do requerente.

§ 7O Caso a infoma9肴O SOlicitada est匂a dispo血vel ao p請)lico em fomato impresso,
eletrchco ou em qualquer o血O meio de acesso universal, Ser肴O infomados ao requerente, POr

escrito, O lugar e a foma pela qual se poder各cons山tar, Obter ou reprod雌ir a referida

infoma9訊o, PrOCedimento esse que desonerara o drgao ou entidade p心blica da obrigap奮o de seu

fomecimento direto, Salvo se o requerente declarar nfb dispor de meios para realizar por si
mesmo tais procedimentos.
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Art. 1 1‑ O servico de busca e fomecimento da infomap肴o 6 gratuito, Salvo nas hip6teses

de reprodu9fro de documentos pelo 6rgao ou e調idade pfblica consultada, Situa辞O em que
POde重各ser cobrado exclusivamente o valor necessario ao ressarcimento do custo dos se鱒i9OS e

dos materiais utilizados.
Pa重各grafo血ico ‑ Esta南isento de ressarcir os custos previstos no c呼2/t aqueles

declaradamente pobres nos temos da Lei nO 7. 1 15/2005.
Art. 12 ‑ Quando se tratar de acesso a infoma9fb contida em docunento cl由v
manipulap肴o possa prQjudicar sua integridade, dever各ser oferecida a consulta de c6pia, COm
Certi丘capao de que esta confere com o original.

Par各grafo血ico ‑ Na impossibilidade de obteng肴o de c6pias, O interessado pode重各
SOlicitar que, a SuaS eXPenSaS e SOb supervis獄o de servidor p血blico, a rePrOdu9aO SQja feita por

OutrO meio que n奮o ponha em risco a conserva9奮O do docunento original.

Art. 13 ‑ E direito do requerente obter o inteiro teor de decisao de negativa de acesso,
POr Certid肴o ou c6pia.

Art. 14 ‑ Negado o pedido de acesso鉦nfoma9各O Pelo SIC, Se重各enViada ao requerente,
no prazo de resposta, COmunicap肴o com:

I ‑ raZ6es da negativa de acesso e seu fundamento legal; e,
II ‑ POSSibilidade e prazo de recurso, COm indicapfb da autoridade que o apreciarな
、∵屯b,

Se碕OI工

Dos Recursos

A巾. 15 ‑ No caso de indeferimento de acesso as infomap5es ou ds raz6es da negativa
do acesso, POder各o interessado inte呼or recurso contra a decis脅O nO PraZO de lO (dez) dias a

COntar da sua ciencia.
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Art. 16 ‑ O recurso ser各intexposto no SIC, Para enVio a autoridade responsivel pelo

Orgao de Controle Intemo M皿icipa宣, que de宣iberar各no prazo de 15 (quinze) dias, Sendo seu

PrOVimento vinculado nas seguintes hip6teses :
I ‑ aCeSSO a infoma鈎O n奮O Classificada como sigilosa tiver sido negado; e,

II‑

PraZOS Ou OutrOS ProCedimentos previstos neste Decreto estiverem sendo

de scumpri dos.
Par各grafo血ico ‑ Verificado o indeferimento do acesso a infomapao pela autoridade
PreVista no c呼ut deste artigo, O SOlicitante poderatecorrer a Prefeita, que em O5 (Cinco) dias

toma重まa decisfb final.

CAPfTULO rV
DAS RESTR岬OES DE ACESSO Å ENFORMACÅ0

Se確O工
Da Class脆cap為o da Infoma9着O quantO aO Grau e Prazos de Sigilo

Art. 17 ‑ Sem prejuizo do disposto em lei federal espec組ca, S肴O COnSideradas
imprescindiveis a seguran9a da popula9肴O Ou do Municipio e, POrtantO, PaSS王veis de
Classifica9為O, aS infoma96es clja divulgap都o ou acesso irrestrito possam:

惹

I ‑ POr em risco a vida, a Seguran9a Ou a Sadde da popula9款o;

II ‑ POr em risco a seguran9a de institui95es ou de autoridades munlCIPalS; Ou
IⅡ ‑ COmPrOmeter atividades de fiscaliza9aO em andamento, relacionadas com a

PreVengfb ou repress訊o de infra96es no ambito da competencia municipal.

Par grafo血ico ‑ No prazo de lO (dez) dias da publica碕O deste Decreto, a Prefeita
nomear各una comiss訊o para classificar as infoma96es quanto ao grau e prazos de sigilo.
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Se嘩O Iエ

Das Informa96es Pessoais

Art. 18 ‑ O tratamento das infoma96es pessoais deve ser feito de foma廿ansparente e

COm reSPeito a intimidade, Vida privada, houra e imagem das pessoas, bem como as liberdades
e garantias individuals.

§ 1O As infoma96es pessoais de que trata este artigo, relativas a intimidade, Vida

Privada, houra e imagem:
I ‑ ter叙o seu acesso restrito, independentemente de class脆ca9釦o de sigilo e pelo prazo

maximo de lOO (Cem) anos a contar da s脚data de produ9aO, a agenteS P請licos legalmente

autorizados e a pessoa a que elas se referirem; e
II ‑ POder肴o ter autorizada sua divulgap為o ou acesso por terceiros diante de previs釦o

legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§

2O Aquele que obtiver acesso ds infoma95es de que trata este artigo se重各

responsal)ilizado por seu uso indevido.

§ 3O O consentimento. referido no inciso II do § 1O n登o ser各exigido q脚ndo as

infomap6es forem necessdrias:
I ‑ a PreVen碕O e diagn6stico medico, q脚ndo a pessoa estiver fisica ou寒galmente
incapaz, e Para utiliza辞O血ica e exclusivamente para o tratamento medico;

II ‑ aO CumPrimento de ordem judicial;
III ‑ a defesa de direitos humanos; Ou
IV置a PrOte9為O do interesse p心blico e geral preponderante.

§ 4O A restri確o de acesso a infoma碕O relativa a vida privada, houra e imagem de
PeSSOa n為O POder各ser invocada com o intuito de pr匂udicar processo de apurap欲) de
irregularidades em que o t血Iar das infoma96es estiver envoIvido, bem como em ap6es
VOltadas para a recupera9訊o de fatos血st6ricos de inaior relev鉦cia.
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Art. 19 ‑ A pessoa fisica ou entidade privada, que detiver infoma96es em virtude de
Vinculo de q脚lquer natureza com os drgaos e enddades abrangidos por este Decreto e deixar
de observar os dispositivos nela contidos, eStara S¥垂ita ds san96es de:

I ‑ advertencia;

II‑multa;
IⅡ ‑ reSCis肴o do vinc山o com os 6rg負os e entidades abrangidos por este Decr鏡o;

IV ‑ SuSPenS奮O temPOr紅ia de participar em licita9あe impedimento de contratar com os
drg各os e entidades al)rangidos por este Decreto, POr PraZO n努O SuPerior a O2 (dois) anos; e

V ‑ declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com os 6rg奮os e entidades

al)rangidos por este Decreto, at6 que s句a promovida a reabilita辞O Perante a P重6pria autoridade

que aplicou a penalidade.
§ 1O As san96es previstas nos incisos I, IⅡ e IV poder奮o ser aplicadasjuntamente com a

do inciso H, aSSegurado o direito de defesa do interessado, nO reSPeCtivo processo, ro PraZO de
lO (dez) dias.

§ 2O A reabilitap各o referida no inciso V se重各autorizada somente q脚ndo o interessado
efetivar o ressarcimento ao 6rg脅o ou entidade dos prQjuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo

da san9aO aplicada com base no inciso IV.
§ 3O A aplica確O da san9肴O PreVista no ineiso V 6 de competencia exclusiva吏OS Chefes

dos Poderes Executivo ou Legislativo, facultada a defesa do interessado, nO reSPeCtivo
PrOCeSSO, nO PraZO de lO (dez) dias da abe同町a de vista.

Art. 20 ‑ Os 6rg肴os e entidadesわrangidos por este Decreto respondem diretamente
Pelos danos causados em decorrencia da divulga辞O n肴O autOrizada ou utiliza9奮O indevida de
infoma96es sigilosas ou infomap6es pessoais, Cal)endo a apura9奮O de responsabilidade

funcional nos casos de dolo ou culpa, aSSegurado o respectivo direito de regresso.
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Paragrafo血ico ‑ O disposto neste artigo aplica‑Se a PeSSOa fisica ou entidade privada
que, em Virtude de vinculo de qunlquer natureza com 6rgaos ou entidades, te血a acesso a

infoma9aO Sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

CAP王TULO V
DAS RE SPONSABILⅡ)ADES

Art. 21 ‑ Constrfuem condutas ilicitas que ens句am responsabilidade do agente p的lico

OuPOlitico:
I ‑ reCuSar‑Se a fomecer infoma9各O requerida nos temos deste Decreto, retardar

deliberadamente o seu fomecimento ou fomece‑la intencionalmente de foma incorreta,
incompleta ou imprecisa;
II ‑ utilizar indevidamente, bem como sul〕trair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou

OCultar, tOtal ou parcialmente, infoma9肴O que Se enCOntre SOb sun g脚rda ou a que tenha acesso

Ou COnhecimento em raz各o do exercicio das atribui96es de cargo, emPregO Ou ftm辞O P心blica;

IⅡ ‑ agir com doIo ou mかfe na analise das solicitap6es de acesso狂nfoma軸O;

IV ‑ divulgar ou pemitir a divulga9気O Ou aCeSSar Ou Pemitir acesso indevido a

infomacao sigilosa ou infomap奮o pessoal;

V ‑ impor sigilo a infoma9肴O Para Obter proveito pessoal ou de terceiro, Ou葦ra fins de
OCultap着o de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

Vi ‑ OCultar da revisao de autoridade superior competente infoma9奮O Sigilosa para
beneficiar a si ou a outrem, Ou em Pr句uizo de terceiros; e

VII ‑ dest調ir ou subtrair, POr qualSquer meios, docunentos concementes a possiveis

Violap6es de direitos hunanos por pafte de agentes do Estado.
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§ 1O Atendido o principio do contradit6rio, da ampla defesa e do devido processo legal,
as condutas descritas no caput sujeitarao os agentes p的licos e po雌cos ao regime juridico dos

Servidores p同licos muhicipais, bem como a Lei nO 8.429, de O2 de ju血o de 1992.

Art. 22 ‑ Este Decreto entra em vlgOr na data de s脚pul)lica9fb.

REGISTRE‑ SE, PUBLIQUE‑ SE, CUMPRA‑SE E ARQUIVE‑SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDREIRAS ‑ MA, nSTADO DO
MARANHÅ0, AOS 19 DE NOVEMBRO DE 202l.

Prefeita Munic ipal
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O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?
É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É
ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O
PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE A
POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.

SUMÁRIO
“REGULAMENTA A LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE
O ACESSO A INFORMAÇÕES PREVISTO NO INCISO XXXIII DO CAPUT DO ART. 5º, NO
INCISO II DO § 3º DO ART. 37 E NO § 2º DO ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO.”: 027/2021
DECRETO Nº 027 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
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GABINETE DA PREFEITA - DECRETOS “REGULAMENTA A LEI Nº 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE O
ACESSO A INFORMAÇÕES PREVISTO NO INCISO
XXXIII DO CAPUT DO ART. 5º, NO INCISO II DO §
3º DO ART. 37 E NO § 2º DO ART. 216 DA
CONSTITUIÇÃO.”: 027/2021
DECRETO Nº 027 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
“REGULAMENTA A LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO A
INFORMAÇÕES PREVISTO NO INCISO XXXIII DO
CAPUT DO ART. 5º, NO INCISO II DO § 3º DO ART. 37 E
NO § 2º DO ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO.”
A Prefeita Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão,
V ANESSA DOS PRAZERES SANTOS, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO a supremacia do interesse público e
o dever de zelar pela probidade e na transparência da
administração pública;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº. 12.527, de 18
de novembro de 2011 que regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º
do art. 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº.
7.724, de 16 de maio de 2012,
que regulamenta a Lei no
12.527, de 18 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO que o acesso às informações
públicas é fundamental para que o controle social seja exercido
com eficácia, fortalecendo a cidadania; e

CONSIDERANDO ainda que o acesso às informações
públicas é fundamental para consolidação das democracias, pois
possibilita aos cidadãos participarem efetivamente das decisões
que os afetam.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Este Decreto dispõe sobre os procedimentos a
serem observados no âmbito do Município de Pedreiras, com o fim
de garantir o acesso a informações previsto na Lei Federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
Parágrafo único - Subordinam-se ao regime deste

Decreto:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta
dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo os Conselhos de
Direito e de Acompanhamento e Controle Social;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente no âmbito do Município de
Pedreiras.
Art. 2° - Aplicam-se as disposições deste Decreto, no
que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que
recebam, para realização de ações de interesse público, recursos
públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções
sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo,
ajustes ou outros instrumentos congêneres.
Parágrafo único - A publicidade a que estão submetidas
as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos
públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações
de contas a que estejam legalmente obrigadas.
Art. 3° - Os procedimentos previstos neste Decreto
destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação e devem ser executados em conformidade com os
princípios básicos da administração pública e com as seguintes
diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do
sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados
pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração
pública.
Art. 4° - Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - informação: dados, processados ou não, que podem
ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - documento: unidade de registro de informações,
qualquer que seja o suporte ou formato;
III - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa
natural identificada ou identificável;
IV - tratamento da informação: conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da
informação;
V - disponibilidade: qualidade da informação que pode
ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados;
VI - autenticidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado
indivíduo, equipamento ou sistema;
VII - integridade: qualidade da informação não
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
VIII - primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
Art. 5° - É dever do Município garantir o direito de
acesso à informação, que será franqueada, mediante
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procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão.
CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO
Art. 6° - O acesso à informação de que trata este
Decreto compreende, entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução
de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou
obtida a informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades,
recolhidos ou não a arquivos públicos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa
física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com
seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha
cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e
serviços;
VI - informação pertinente à administração do
patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação,
contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem
como metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, pareceres
prévios, acórdãos e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de
controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas
a exercícios anteriores.
§ 1° Quando não for autorizado acesso integral à
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o
acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia
com ocultação da parte sob sigilo.
§ 2° A negativa de acesso às informações objeto de
pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º,
quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas
disciplinares, nos termos do art. 28 deste Decreto.
§ 3° Informado do extravio da informação solicitada,
poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata
abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da
respectiva documentação.
§ 4° V erificada a hipótese prevista no § 3° deste artigo,
o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no
prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que
comprovem sua alegação.
Art. 7° - É dever dos órgãos e entidades públicas
promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas.
§ 1° Na divulgação das informações a que se refere o
caput, deverão constar, no mínimo:
I - Registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de

atendimento ao público;
II - Registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros;
III - Registros das receitas e despesas;
IV - Informações concernentes a procedimentos
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem
como a todos os contratos celebrados;
V - Dados gerais para o acompanhamento de programas,
ações, projetos e obras de órgãos e entidades;
VI - Relação nominal dos conselheiros de
acompanhamento e controle social das políticas públicas;
VII - Respostas a perguntas mais frequentes da
sociedade; e
VIII - Registros dos valores das renúncias de receita
fiscal por empresa e por período.
IX - Lista anual de contratados pelo Município,
contendo, no mínimo, número de contratos, montante geral
contratado e modalidade de licitação, digitalizada e disponível na
Internet;
X - Banco de dados com todas as propostas entregues em
licitações do Município, digitalizada e disponível na internet;
XI - Banco de dados de toda documentação, classificada
como ostensiva, relativa aos processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação, digitalizada e disponível na Internet;
XII - Banco de dados com os valores de remuneração
total, bruta e líquida, auxílios e outros valores recebidos a
qualquer título:
a) pela Prefeita, Vice-Prefeito e Secretários;
b) por todos os vereadores, assessores e demais
servidores da Câmara Municipal de Pedreiras; e
c) pelos ocupantes de cargos, empregos e funções
públicas da Administração Direta ou Indireta.
XIII - Banco de dados que contenha, por servidor, as
despesas com passagens aéreas, locomoção, diárias, período
correspondente às viagens realizadas, referente aos servidores
públicos e cargos comissionados, incluindo Prefeita, Vice-Prefeito,
Secretários Municipais, digitalizada e disponível na Internet;
XIV - Relatório circunstanciado sobre o resultado das
viagens realizadas pela Prefeita, encaminhando à Câmara
Municipal, digitalizado e disponível na Internet.
§ 2º - Fica proibida a classificação dos dados elencados
neste artigo como informações pessoais.
§ 3º - A informação sobre a remuneração total de
qualquer servidor ou ocupante de cargo em comissão da Prefeitura
de Pedreiras se dará mediante consulta, não podendo constar desse
servidor o CPF, o endereço residencial e o telefone.
§ 4° Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e
entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos
legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em
sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).
§ 5° Os sítios eletrônicos de que trata o § 2° deverão
atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que
permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais
como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
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informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por
máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para
estruturação da informação;
V - garantir a autenticidade e a integridade das
informações disponíveis para acesso;
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para
acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao
interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o
órgão ou entidade detentora do sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.
Art. 8º - O acesso à informação pública será assegurado
mediante:
I - Atendimento à distância por meio:
a) dos sítios eletrônicos dos órgãos governamentais e
demais entidades referidas nos artigos 1º e 2º;
b) do Portal de Transparência do Município de
Pedreiras, a ser criado e implementado para este devido fim.
II - atendimento presencial, por meio do Sistema de
Acesso à Informação (SIC) ao cidadão, instalado no prédio da
Prefeitura, em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, o
qual se localizará na recepção do prédio.
CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I
Do Pedido de Acesso
Art. 9° - Qualquer interessado poderá apresentar pedido
de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1°
deste Decreto, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido
conter o nome do requerente, número de documento de
identificação válido, especificação da informação requerida e
endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de
comunicações ou da informação requerida.
§ 1° Para o acesso a informações de interesse público, a
identificação do requerente não pode conter exigências que
inviabilizem a solicitação.
§ 2° Os órgãos e entidades do poder público devem
viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por
meio de seus sítios oficiais na internet.
§ 3° São vedadas quaisquer exigências relativas aos
motivos determinantes da solicitação de informações de interesse
público.
Art. 10 - O órgão ou entidade pública deverá autorizar
ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
§ 1° Não sendo possível conceder o acesso imediato, na
forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido
deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a
consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total
ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se
for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou,
ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade,
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de
informação.
§ 2° O requerente poderá, a qualquer tempo, tomar
conhecimento sobre a tramitação de seu pedido no órgão ou
entidade responsável pela informação requerida;
§ 3° O prazo referido no § 1° poderá ser prorrogado por
mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será
cientificado o requerente.
§ 4° Sem prejuízo da segurança e da proteção das
informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou
entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente
possa pesquisar a informação de que necessitar.
§ 5° Quando não for autorizado o acesso por se tratar de
informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser
informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições
para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a
autoridade competente para sua apreciação.
§ 6° A informação armazenada em formato digital será
fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.
§ 7° Caso a informação solicitada esteja disponível ao
público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro
meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por
escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou
reproduzir a referida informação, procedimento esse que
desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu
fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de
meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
Art. 11 - O serviço de busca e fornecimento da
informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de
documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação
em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao
ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.
Parágrafo único - Estará isento de ressarcir os custos
previstos no caput aqueles declaradamente pobres nos termos da
Lei nº 7.115/2005.
Art. 12 - Quando se tratar de acesso à informação
contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com
certificação de que esta confere com o original.
Parágrafo único - Na impossibilidade de obtenção de
cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob
supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro
meio que não ponha em risco a conservação do documento
original.
Art. 13 - É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Art. 14 - Negado o pedido de acesso à informação pelo
SIC, será enviada ao requerente, no prazo de resposta,
comunicação com:
I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;
e,
II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da
autoridade que o apreciará.
Seção II
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Dos Recursos
Art. 15 - No caso de indeferimento de acesso às
informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez)
dias a contar da sua ciência.
Art. 16 - O recurso será interposto no SIC, para envio à
autoridade responsável pelo Órgão de Controle Interno Municipal,
que deliberará no prazo de 15 (quinze) dias, sendo seu provimento
vinculado nas seguintes hipóteses:
I - acesso à informação não classificada como sigilosa
tiver sido negado; e,
II- prazos ou outros procedimentos previstos neste
Decreto estiverem sendo descumpridos.
Parágrafo único - V erificado o indeferimento do acesso à
informação pela autoridade prevista no caput deste artigo, o
solicitante poderá recorrer a Prefeita, que em 05 (cinco) dias
tomará a decisão final.
CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo
Art. 17 - Sem prejuízo do disposto em lei federal
específica, são consideradas imprescindíveis à segurança da
população ou do Município e, portanto, passíveis de classificação,
as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - por em risco a vida, a segurança ou a saúde da
população;
II - por em risco a segurança de instituições ou de
autoridades municipais; ou
III - comprometer atividades de fiscalização em
andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de
infrações no âmbito da competência municipal.
Parágrafo único - No prazo de 10 (dez) dias da
publicação deste Decreto, a Prefeita nomeará uma comissão para
classificar as informações quanto ao grau e prazos de sigilo.
Seção II
Das Informações Pessoais
Art. 18 - O tratamento das informações pessoais deve
ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e
garantias individuais.
§ 1º As informações pessoais de que trata este artigo,
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a
contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente
autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por
terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da
pessoa a que elas se referirem.
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que
trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.
§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não

será exigido quando as informações forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa
estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e
exclusivamente para o tratamento médico;
II - ao cumprimento de ordem judicial;
III - à defesa de direitos humanos; ou
IV - à proteção do interesse público e geral
preponderante.
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida
privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o
intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em
que o titular das informações estiver envolvido, bem como em
ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior
relevância.
Art. 19 - A pessoa física ou entidade privada, que
detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza
com os órgãos e entidades abrangidos por este Decreto e deixar de
observar os dispositivos nela contidos, estará sujeita às sanções
de:
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com os órgãos e entidades
abrangidos por este Decreto;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com os órgãos e entidades abrangidos
por este Decreto, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com os órgãos e entidades abrangidos por este Decreto, até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito
de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias.
§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada
somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou
entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso IV.
§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de
competência exclusiva dos chefes dos Poderes Executivo ou
Legislativo, facultada a defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.
Art. 20 - Os órgãos e entidades abrangidos por este
Decreto respondem diretamente pelos danos causados em
decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida
de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a
apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou
culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à
pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de
qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso à
informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 21 - Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou político:
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I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos
deste Decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou
fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou
imprecisa;
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir,
inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente,
informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso
ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo,
emprego ou função pública;
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações
de acesso à informação;
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou
permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação
pessoal;
V - impor sigilo à informação para obter proveito
pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal
cometido por si ou por outrem;
VI - ocultar da revisão de autoridade superior
competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem,
ou em prejuízo de terceiros; e
VII - destruir ou subtrair, por quaisquer meios,
documentos concernentes a possíveis violações de direitos
humanos por parte de agentes do Estado.
§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput
sujeitarão os agentes públicos e políticos ao regime jurídico dos
servidores públicos municipais, bem como a Lei nº 8.429, de 02
de junho de 1992.
Art. 22 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ARQUIVE-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIP AL DE PEDREIRASMA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 19 DE NOVEMBRO
DE 2021.

V ANESSA DOS PRAZERES SANTOS
Prefeita Municipal
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EQUIPE DE GOVERNO
VANESSA DOS PRAZERES SANTOS
Prefeito(a)
Aldeclei Farias Reis
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Damião Felipe Barbosa
Secretaria Municipal de Administração

Elcimar Silva Lima Filho
Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Pesca

Filemon de Carvalho Krause Neto
Secretaria Municipal Extraordinária de
Projetos Especiais Especiais

Francisco Rodrigues Morais Filho
Secretaria Municipal de Planejamento

Gessyca Morgana Araújo Saturnino
Secretaria Municipal de Políticas para as
Mulheres

Irapoa Suzuki de Almeida Eloi
Procuradoria Municipal

Jânio Luis Marques Fernandes
Secretaria Municipal de Finanças

José Domingos Galvão Viana
Secretaria Municipal de Juventude

Marcilío Lira Ximenes
Secretaria Municipal de Saúde Pública

Marcos Brunieri de Freitas
Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo

Maria do Amparo Santos Albuquerque
Secretaria Municipal de Educação

Raimunda Nonata Pereira da Costa
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Sterphanne Caroline Melo Mendes
Sousa
Secretaria Municipal de Assistência Social
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Raphael Nogueira Carvalho Branco
Fundação Pedreirense de Cultura e
Turismo

Maria Vanusa Inácio Pereira Leite
Gabinete da Prefeita

Iwre Allan Gomes Cardoso Lima
Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Trânsito

Wescley Brito da Silva
Instituto Municipal da Previdência de
Pedreiras
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