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DECRETO N° 179, DE 16 DE MAIO DE 2019.

ti. 1
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

MÁRIO CELSO BOTION, Prefeito Municipal de Limeira,
Estado de São Paulo,

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições
legais, em especial o art. 81, incisos VIII, da Lei Orgânica do
Município de Limeira,

CONSIDERANDO a necessidade de definir regras
específicas no âmbito do Município de Limeira em atenção as disposições da Lei
Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA :

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas a
serem adotados para garantir o acesso às informações da Administração Pública Municipal.
previsto no inciso XXXIII do art. 5

0
, no inciso II do § 3 0

 do art. 37 e no § 2° do art. 216 da
Constituição Federal, em conformidade com as disposições da Lei Federal n° 12.527, de 18
de novembro de 2011.

Art. 20 Subordinam-se ao regime deste Decreto todos os
órgãos públicos do Poder Executivo, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedade de economia mista de âmbito municipal, bem como demais entidades controladas
direta ou indiretamente pelo Município de Limeira.

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições deste Decreto,
no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos
municipais, sob forma de subvenções sociais, contratos de gestão, termos de parceria,
convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres.

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:

I1 - divulgação de informações de interesse publico. ?L

independentemente de solicitações;
II1 - utilizando de meios de comunicação viabilizados pela

tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência

na Administração Pública;
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V - desenvolvimento do controle social da Administracao
PUblica.

Paragrafo Unico. 0 acesso a informacdo n^° se aplica:

I - as infomacOes relativas a investigacOes. auditorias ou
processos assemelhados em andamento, bem como aquelas que possam comprometer a
seguranca de pessoas fisicas, da sociedade e do Estado;

Il - as infoimac^es referentes a projetos de pesquisa e
desenvolvimento cientificos ou tecnolOgicos cujo sigilo seja imprescindivel a seguranca da
sociedade e do Municipio.

III - as infomacOes protegidas pelo sigilo fiscal, bancio,
comercial, profissional, segredo de justica e demais hipOteses legais de sigilo.

Art. 4° Para efeitos deste Decreto, considera-se:

I - informacdo: dados que possam ser utilizados para producdo
e transmissdo de coffltecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informacOes, qualquer
que seja o suporte ou formato;

HI - informayao sigilosa: aquela submetida temporariamente
restricdo de acesso palico para salvaguarda da seguranca da sociedade e do Municipio;

IV - informacdo pessoal: aquela relacionada a pessoa natural
identificada ou identificawl;

V - disponibilidade: qualidade da infotmacao que pode ser
conhecida e utilizada por individuos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VI - veridicidade: qualidade da informacdo autentica, ndo
modificada por qualquer meio;

VII - clareza: qualidade da informacdo coletada na fonte, de
forma transparente e em linguagem de fficil compreens^o;

VIII - transparencia ativa: qualidade da informacao
disponibilizada nos sitios da Prefeitura, pela internet, independentemente de solicitacao;

IX - trmspuencia passiva: qualidade da informacdo solicitada
por meio fisico, virtual ou por correspondencia.

CAPITULO H
Secao I
Do Acesso a Informac^o

Art. 5° 0 fornecimento de infoimacOes ^ gratuito, salvo
quando necessaria a reproducdo de documentos com mail de 20 (vinte) paginas (frente e
verso) hipOtese em que sera cobrado somente o valor necessario ao ressarcimento do custo
dos servicos e dos materiais utilizados.
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§ 1° Fica isento de ressarcir os custos dos servicos e dos
materiais utilizados aquele que fornecer midia para a gravacdo dos dados solicitados, bem
como opte por receber as infomacOes por meio eletrOnico (e-mail), ou cuja situac^o
econOmica n5o the permita faze-lo sem prejuizo do sustento prOprio ou da familia, declarada
a hipossuficiencia nos termos da Lei Federal n° 7.115, de 29 de agosto de 1983.

§ 2° A declaracao de que trata o § 1° podera ser firmada pelo
prOprio interessado ou por procurador representado por mandato.

§ 3° Caso seja requerida justificadamente a concessdo da cOpia
do document° com autenticacao, poderd ser designado um servidor para certificar que
confere com o original.

See^o II
Da Implementae^o do Sistema de Acesso

Art. 6° Fica criado o Servico de Informacdo ao Cidadao - SIC.
vinculado ao Depanamento Geral de Ouvidoria da Secretaria Municipal de Comunicacao
Social.

§ I° 0 Servico de Inthrmacdo ao Cidaddo - SIC, sera Orgdo de
facil acesso e aberto ao pOblico, destinado ao atendimento das informacOes solicitadas por
meio fisico ou virtual. sendo que os cargos de provimento efetivo que sejam cometidas as
atividades do Orgao constam da Lei Complementar n° 745, de 22 de dezembro de 2015 e
suas alteracOes, a qual instituiu o Plano de Cargos. Empregos e Saldrios dos S midores
Palicos Municipais de Limeira.

§ 2° Compete ao Servico de Infomacdo ao Cidaddo-SIC:

I - disponibilizar atendimento presencial ao pnblico;
II - receber, autuar e processar, para respostas, os pedidos de

acesso as infomacOes;
HI - orientar o interessado, quanto ao seu pedido, o tramite, o

prazo da resposta e sobre as informacOes disponiveis no sftio eletrOnico;
IV - zelar pelo atendimento dos prazos assinalados para

apresentacdo de respostas;
V - indeferir o pedido de acesso, justificando a recu.sa;
VI - elaborar relatOrio mensal dos atendimentos.

§ 3° As Unidades descentralizadas que nao tiverem SIC
deverao oferecer servico de recebimento e registro dos pedidos e. se !la° detiver a
informacao, dever^o encmiitha-los ao SIC da Prefeitura, dando ciencia ao requerente.

Art. 7° 0 prazo de resposta ao pedido de infommedo que ndo

possa ser imediatamente fomecida sera de ate 20 (vinte) dias, pronogdvel por 10 (dez) dias,
mediante justificativa da qual sera dada ciencia ao requerente.
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§ 1° Sempre que possivel o fornecimento da informacdo
deverd ser imediatamente.

§ 2° Caso a informacdo solicitada esteja disponivel ao pnblico
em formato impresso, eletrOnico ou em qualq-u.er outro meio de acesso universal, o SIC
orientard o requdente quanto ao local e meio pelos quais se podera consultar ou reproduzir
a referida informacdo, desonerando a Administracdo Municipal da obrigacdo de seu.
fornecimento direto, salvo se o requerente ndo dispuser de meios para realizar a consulta,
por si mesmo. •

Art. 8° 0 Prefeito Municipal designara o Diretor Geral da
Ou.vidoria da Secretaria Municipal de Comunicacdo Social como Autoridade Gestora
Municipal, com as seguintes atribuicOes:

I - assegurar o cumprimento dente Decreto;
II - gerir o Servico de Informacdo ao Cidaddo -SIC,

recomendar as med.idas necessdrias ao seu aperfeico ento, orientar as u.nid.ades
responsdveis pelo fornecimento das informacOes e apresentar relatOrios sobre a materia
sempre que solicitado pelo Chefe do Poder Executivo;

III - conhecer e deliberar sobre os recursos interpostos das
d.ecisOes que denegarem o acesso de informacOes.

Seca° III
Da Transparencia

Art. 9° As infomacOes de interesse pablico serdo
disponibilizadas no sitio eletrOnico da Prefeitura Municipal de Limeira, as quais serdo
atualizadas, e devera atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter formulario para requerirnento de acesso a
informacdo, bem como declaracdo padrdo de hipossufici^ncia nos termos do § 1 0 do art. 5°
desta Lei;

II - conter ferramenta de pesquisa de contedd.o que permita o
acesso a informacdo, de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de f'dcil
compreensdo;

III - possibilitar a impressdo de relatOrios, planilhas e texto,
de modo a facilitar a analise das informacOes;

IV - garantir a autenticidade e a integridade das informa.cOes
disponiveis para acesso;

V - manter atualizadas as infonnacOes disponiveis para acesso;
VI - indicar local que permita ao interessado comunicar-se

pessoalmente com o Servico de Infomacdo ao Cidaddo — SIC, e
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VII - adotar as medidas necessárias para garantir a
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos da legislação própria.

Parágrafo único. É dever dos órgãos e entidades municipais
promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios eletrônicos
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas.

Art. 10 Deverão ser disponibilizadas, igualmente. no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Limeira as seguintes informações de interesse público:

I - estrutura organizacional, competências, cargos e seus
ocupantes, endereços e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

I1 - programas, projetos, ações. obras e atividades
implementados, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados;

III - repasses ou transferências de recursos financeiros:
IV - execução orçamentária e financeira;
V - licitações realizadas desde o advento deste Decreto, e em

andamento, com os respectivos editais e anexos, atos de adjudicação, recursos, além dos
contratos firmados e notas de empenho emitidas;

VI - remuneração bruta, verba de representação e subsídio em
valores de reais recebidos por ocupantes de cargos e funções, auxílios, ajudas de custo,
proventos e pensões, bem como quaisquer outras vantagens pecuniárias, de maneira
individualizada, além de, em caso d •  funcionários cedidos de outros órgãos da federação,
descrever o cargo ocupante anteriormente e o valor ressarcido mensalmente;

VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
VIII - contato da Autoridade Gestora Municipal, devendo

constar telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão -SIC.

Parágrafo único. As informações poderão ser
disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet, quando
estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.

Seção IV
Do Pedido

Art. 1.1 Qualquer interessado, devidamente identificado,
poderá ter acesso às informações, preferencialmente, no Sítio eletrônico da Prefeitura e das
entidades mencionadas no caput do art. 2° deste Decreto e, na impossibilidade de utilização `.
desse meio, apresentar o pedido no Serviço de Informação ao Cidadão - SIC. ^

§ 1
0
 O pedido de acesso à informação deverá conter: n

I - nome do requerente;
11- número de documento de identificação válido;
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II - especificacdo. de forma clara e precisa, da informaedo

IV - endereco fisico e/ou eletrOnico do requerente,para
recebimento de comunicacees ou da resposta requerida.

§ 2° Ndo serdo atendidos pedidos de acesso a infomacees:

I - genericos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de analise, intemretaedo

ou consolidacdo de dados e infomacees, ou servico de produedo ou tratamento.

§ 3° Na hipOtese do inciso III do § 2° deste artigo, o Orgdo ou
entidade devera, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as
infomacOes a partir das quail o requerente podera realizar a intemretaedo, consolidacao ou
tratamento de dados.

CAPITULO III
DOS RECURSOS

A. 12 Caso o SIC indefira o pedido de infomacdo, usando
da atribuicdo que the outorga o inciso V. do art. 6° deste Decreto, a negativa de acesso
devera ser comunicada ao requerente, no prazo da resposta, contendo os seguintes
elementos:

I - razOes da negativa e seu fundamento legal;
H - escluecimento sobre a possibilidade de o requerente

recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua ciencia, a Autoridade Gestora, nos
termos do inciso III do art. 8° deste Decreto;

Par^grafo Unica. Interposto o recurso a Autoridade Gestora
devera julgar no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 13 Mantida a negativa, a reconsideracdo sera dirigida
Comissdo Mista de Reavaliacdo de InfomacOes, qu.e sera formada par integrantes do
Conselho Municipal de Transparencia e Controle Social, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da ciencia da decisao.

§ 1° Apresentada a reconsideracdo, a Comissdo Mista d
Reavaliacdo de InfonnacOes devera julgar no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2° A decisdO proferida pela Comissdo Mista de Reavaliacdo
de InformaeOes sera irrecorrivel no ambito administrativo.
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CAPITULO IV
DAS .INFORMACOES PESSOAIS

Art. 14 0 tratamento das infommeOes pessoais deve ser feito
de forma transparente e com respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais.

§ 1° As informaybes pessoais, a que se refere este artigo,
relativas a intimidade, vida privada, honra e imagem;

I - terao seu acesso restrito, independeffiemente de
classificaedo de sigilo e pelo prazo m^ximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de
producao, as pessoas as quais se referirem, bem como aos agentes piiblicos legalmente
autorizados;

II - poderdo ter autorizadas sua divulgacdo ou acesso por
terceiros diante de previsdo legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem, por procuracdo devidamente autenticada.

§ 2° Aquele que obtiver acesso as informaeOes de que trata
este artigo sera responsabilizado por seu use indevido.

§ 3° 0 consentimento referid.o no inciso II do § 1 0 deste artigo
ndo sera exigido quando as infonnacOes forem necessdrias:

I - a prevencdo e diagnOstico medico, quando apessoa estiver
fisica ou legalmente incapaz, e para utilizaedo Unica e exclusivamente para o tratamento
medico;

II - a realizacdo de estatisticas e pesquisa.s cientificas de
evidente interesse pUblico, previsto em lei, sendo vedada a identificacdo da pessoa a que as
informacOes se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - a defesa de direitos humanos;

§ 4° A restriedo de acesso a infomacdo relativa a vida privada,
honra e imagem de pessoa ndo poderd ser invocada com o intuito de prejudicar apuracdo de
irregularidades em que o titular das infomacOes for parte ou interessado, bem como em
acOes voltadas para a recuperaedo de fatos histOricos de maior relev cia.

CAPITULO V
DAS RESPONSABI LI DADES

Art. 15 Constituem condutas ilicitas que ensejam
responsabilidade dos agentes pablicos:
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I - recusar-se a fornecer infomacdo requerida nos tennos
deste Decreto, retardar deliberad mente o seu fornecimento ou fomec^-la intencionalmente
de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, d.estruir,
desfigurar, alterar ou. ocultar, total ou parcialmente, infonnacao que se encontre

sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razao do exercicio das
atribuicOes de cargo, emprego ou funcao pitblica;

HI - agir com dolo ou na andlise das solicitacOes de
acesso a infonnacao;

IV - divulgar ou permitir a divulgacao ou acessar ou permitir
acesso indevido a infomacao sigilosa ou infomacao pessoal;

V - impor sigilo a infomacao 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
informacao sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuizo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possiveis violacOes de direitos humanos.

§ 1° Atend.ido o principio do contraditOrio, da ampla defesa e
do devido processo legal, as condutas descritas no caput deste artigo ficarao sujeitas as
seguintes penalidades:

I - suspensao por ate sessenta dias nos casos dos incisos I, IV
e VI; e

Il - demissao, nos casos dos incisos IL III, V e VII.

§ 2° A penalizacao referida no § 1' deste artigo nao exclui a
aplicacao da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429 de 2 de junho de
1992).

Art. 16 0 requerente do pedid.o de inthmacOes, se delas fizer
u.so indevido sera responsabilizado na forma da legislacao civil e criminal.

CAPITULO VI
DA POLITICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E
CONTROLE SOCIAL

Art. 17 0 Conselho Municipal de Transpar^ncia e Controle
Social, criado pela Lei Municipal n° 6.176, de 1° de abril de 2019, auxiliard, de acordo com
as suas atribuicOes constantes do art. 4 0 da referida Lei. para a implementacao deste Decreto.
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CAPÍTULO Vil
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 Nos casos omissos, aplicar-se-á. subsidiariamente, a
Lei Federal n° 12.527/2011.

Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

PAÇO DE LIMEIRA, aos dezesseis dias do
mês de maio do ano de dois mil e de

MÁRIÒ IÇSO BOTION
Prefeito Municipal

PUBLICADO no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira,
aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.

EDISON MORENO GIL
Chefe de Gabinete


